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 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Bod č. 1/1: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 2/1: 

Rada města  

1/ rozhodla  o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky mimo  

    režim zákona č. 137/2006 Sb. „Kompletní výměna lůžkového výtahu v objektu čp. 1 DpS 

    Újezdec  u Mochtína“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění  

    kvalifikace + zveřejněním na vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné  zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena.  

 

3/ schválila text výzvy dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci: 

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Miloslava Dundrová    Bc. Alena Kleinerová  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  

    a uložila  jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 1. 2012 (pondělí) od 10:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.   

 

5/ jmenovala komisi pro  hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci: 

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    JUDr. Jiří Štancl     Aleš Buriánek  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala 

    Ing. Ivan Baroch     Ing. Jiří Dio  

    Ing. Daniela Pleskotová    Pavel Vlček  

    Bc. Alena Kleinerová    Miloslava Dundrová  

    Eva Slabá      Ing. Jiří K učera  
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    Mgr. Sylva Sejpková    Mgr. Věra Tomaierová  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 1. 2012 (středa) od 10:00 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 31. 1. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 3/1: 

Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci 

„Tupadly čp. 23 – sanační opatření proti biotickým škůdcům“ firmě  Stavtes-Čech s. r. o.  

Janovice nad Úhlavou  za cenu 369 961 Kč bez DPH, 443 953 Kč včeetně DPH.  

Rada města  uložila odboru rozvoje města a Správě nemovitostí Klatovy s. r. o. zajistit  uzavření 

smlouvy s vybranou firmou.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 4/1: 

Rada města  

1/ rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na protipovodňová a protizáplavová  

    opatření paní AL Klatovy.  

2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 5/1: 

Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v roce 2011 předložené hospodářským 

odborem. Rada města souhlasila s pořádáním pravidelných a výročních trhů i  v roce 2012.  

 

Bod č. 6/1: 

Rada města schválila dle návrhů  

1/ objem prostředků na platy příspěvkových organizací v r. 2012 

2/ odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2012.  

 

Bod č. 7/1: 

Rada města projednala  zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne             

12. prosince 2011 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  

1/ schválila prodloužení termínu vyúčtování dotace pro DDM Klatovy  do 15. 2. 2012 na projekt  

    „Florbalové  turnaje 2011“.  

2/ žádosti o  mimořádné dotace:  

    a) občanské sdružení FOTOART 63 – žádost o dotaci na propagaci výstavy – rada města  
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        poskytnutí dotace neschválila  

    b) Agentura zdravé dítě – žádost o dotaci na závody neregistrovaných plavců (leden, červen)  

        – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 500,- Kč na oba dva závody 

 

    c) Mgr. Pavel Koura – žádost o dotaci na bezplatné prohlídky centra Klatov – rada města                       

        schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,-  Kč. 

Rada města uložila kanceláři pana místostarosty   postupovat ve smyslu závěrů.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 8/1: 

Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a k některým bodům přijala 

následující  závěry:  

k bodu 42 – NP 1/IV (garáž U Čedíku) – rada města schválila  uzavření nájemní smlouvy na  

                     nájem garáže U Čedíku s ČSOB a.s.  

 

k bodu 43  - NP v čp. 59/I, Nábytek Moser – rada města schválila prominutí nájemného  za  

                     měsíc listopad a prosinec 2011 panu AM pokud bude uzavřena  

                     dohoda, že nájemce nepožaduje úhradu vložených nákladů.  

 

k bodu 46 – NP v čp. 422/II, p. S – rada města schválila  přidělení části uvolněného  

                     prostoru garáže v čp…  mezi pí F, p. H a p. V. 

 

Bod č. 9/1: 

Rada města projednala  žádost nájemců  v domě čp. 293/II o snížení kupní ceny bytů a 

nedoporučila snížení prodejní ceny  zastupitelstvu města ke schválení.  

 

Bod č. 10/1: 

Rada města schválila ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění:  

1/ smlouvu o nájmu nebytových prostor  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o. a    

    pí MB, Klatovy III – předmět smlouvy: Tyršova Klatovy - účel smlouvy: kadeřnictví – 

smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 1 

 

2/ dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu NP  uzavřený mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o. a  

    Stálou divadelní scénou Klatovy – změna: prodloužení doby platnosti smlouvy do                  

    31. 12. 2012 – poř. č. 2 

 

3/ dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  uzavřený mezi Městem Klatovy a p. MB, Klatovy II – 

předmět smlouvy: výpůjčka části pp. č. … v k. ú. Klatovy pod prodejním stánkem Na 

Rybníčkách – změna: smlouva je uzavřena na dobu určitou do  31. 12. 2012 – poř. č. 3 

 

4/ smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Pozemkovým fondem ČR, zast.  
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    vedoucím Krajského pracoviště pro PK Plzeň a Městem Klatovy – předmět smlouvy: parc. č.  

    102/26 KN, kat. území Tajanov u Tupadel – účel smlouvy – zřízení věcného břemene       

    spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační zařízení včetně jeho příslušenství a     

    v právu vstupovat a vjíždět se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním  

    kanalizačního zařízení  - věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 4 

 

5/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Povodím Vltavy, s. p. závod Berounka  

    Plzeň a Městem Klatovy – předmět smlouvy: parcelní číslo 33/2, vodní plocha v k. ú.  

    Sobětice u Klatov – účel smlouvy: stavba SO 02.01 – výstavba stokové sítě Klatovy –  

    Sobětice – Luby vybudované v rámci akce Klatovy – čisté město – věcné břemeno se zřizuje  

    úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 5 

 

6/ smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby  uzavřenou mezi ČR – Úřadem práce, zast.  

    Krajskou pobočkou v Plzni a Městem Klatovy – účel smlouvy: vzájemně spolupracovat při  

    realizaci  veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené  

    v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  

    s dvouměsíční výpovědní lhůtou – poř. č. 6 

 

7/ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi Městem Klatovy a Jezdeckým  

    klubem TJ Klatovy – Luby čp. 36 – předmět nájmu: pozemková parcela č. 631/1 v k. ú.  

    Klatovy – kolbiště a cvičná plocha – změna: od 1. 1. 2012 bude rozšířen čl. I o pozemkové  

    parcely č. 643/3 o výměře 79 m
2
 a 631/4 o výměře 889 m

2
 – ostatní ujednání se nemění – poř.  

    č. 7 

 

8/ dodatek č. 5 ke smouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi Městem Klatovy a Ing. SK, Kolín – 

Šťáralka -  předmět nájmu: pozemková parcela (část) č. … v k. ú. Klatovy – účel nájmu: 

reklamní panely na kamenné zdi v Puškinově ulici –  změna: v odd. IX se mění text – smlouva je 

uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2013 –  ostatní ujednání se nemění – poř. č. 8 

 

9/ smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene uzavřenou mezi  

    Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správy Plzeň  a Městem Klatovy – předmět smlouvy:  

    pozemek parcelní č. 811/3 v k. ú. Luby – silnice I. třídy I/27 – účel smlouvy: uložení  

    kanalizace k odvodnění komunikace, zřízení kanalizačních šachet a zřízení 13x uličních  

    vpustí včetně kanalizačních přípojek v rámci akce „Luby – chodník podél silnice I/27“ –  

    věcné břemeno se zřízuje úplatně – poř. č. 9 

 

10/ smlouvu o podmínkách a budoucí smlouvě o právu věcného břemene  uzavřenou mezi  

      Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň  a Městem Klatovy – předmět smlouvy: číslo  

      silnice i. třídy I/27, pozemek č. 811/3 v k. ú. Luby – účel smlouvy: uložení kabelu veřejného  

      osvětlení a 19 sloupů veřejného osvětlení v rámci akce „Luby – chodník podél silnice I/27“ –  

      věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č. 10 
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11/ smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy a  ČR –Úřadem  

      práce – předmět smlouvy: nebytové prostory  v čp. 66/I, Vídeňská ulice, Klatovy – účel  

      smlouvy: kanceláře – smlouva na dobu určitou v trvání 6 měsíců počínaje dnem 1. 1. 2012 –  

      poř. č. 11 

 

Bod č. 11/1: 

Rada města projednala  žádost  BK Klatovy, Sportovní hala, Voříškova 715, Klatovy III o 

poskytnutí finanční pomoci  při odstraňování havarijního stavu topení ve sportovní hale. Rada 

města doporučila  zastupitelstvu města schválit  poskytnutí  mimořádné dotace na nákup nového 

agregátu  ve výši 150 tis. Kč.  

 

Bod č. 12/1: 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání  komise pro kulturu a vzhled města ze dne              

5. 12. 2011 a  v souvislosti  s bodem 1 – k zamýšlenému záměru  na umístění LED obrazovky na 

objekt Kulturního domu  uložila  ředitelce Městského k ulturního střediska předložit stanovisko 

k tomuto záměru (podmínky instalace , zpoplatnění, náplň novin apod.).  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Mgr. H. Haladová  

 

Bod č.13/1: 

Rada města projednala žádost p. Václava Fialy o změnu využití grantu. Původně byl grant 

poskytnut  na  knihu Neviditelné město Klatovy, nyní by byl určen na   knihu Sochy do barokní 

niky. Rada města přesun grantových prostředků pro výše uvedené účely schválila.  

 

Bod č. 14/1: 

Rada města  vzala na vědomí  zápis č. 12/2011  ze společného jednání představenstva a dozorčí 

rady společnosti  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. ze dne 14. 12. 2011.  

 

Bod č. 15:1: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                   starosta města             místostarosta  

 

 

                                                        Ing. Václav C h r o u s t  

                                                               místostarosta  
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 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 16/2: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 17/2: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ prodej bytů z majetku města dle Zásad  - rada města doporučila  ZM schválit prodej obecních   

    bytů v domě čp. 381/III s příslušným spoluvlastnickým  podílem na stp. č. 1533 o výměře  

    365 m
2
 v k. ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města.  

 

2/ pronájem pozemku, popř. prodej – rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 1420/2 v k. ú.  

    Klatovy o výměře 30 m
2
 paní EB, Klatovy pro účely umístění stavby přístřešku (garáže) + 

plochy pro otevírání vrat na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m
2
/rok + inflace.  

 

3/ výpůjčka obecních pozemků v k. ú. Klatovy, pp. č. 1377/7,1377/11 – zahrada u bytového  

    domu čp. 532/III, pp. č. 1377/2, 1377/10 – zahrada u čp. 533/III, pp. č. 1374/2, 1374/12 –  

    zahrada  u čp. 535/III, pp. č. 1374/3, 1374/11 – zahrada u čp. 536/III, pp. č. 13742/7, 1372/12  

- zahrada  u čp. 537/III, pp. č. 1372/6, 1372/11 – zahrada u čp. 538/III – rada města rozhodla 

stáhnout tento majetkoprávní úkon z programu a uložila odboru rozvoje města  svolat jednání 

se společenstvím  jednotlivých čp. a jednat s nimi ve smyslu diskuze.  

Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

4/ Luby p. č. 811/44 – rada města souhlasila s uložením plynovodní přípojky  v obecním  

    pozemku č. 811/44 v k. ú. Luby  s těmito podmínkami:  

a) povrch chodníku z betonové dlažby bude uveden do původního stavu dle požadavku HO a  

      Pravidel  ze dne 21. 6. 2011,  

b) za uložení sítě uhradí investor akce  poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH  

c) před vydáním územního rozhodnutí  na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ o 

povolení k umístění  sítě do silničních pozemků místních komunikací,  

d) před zahájením výkopových prací v místní komunikaci stavebník  požádá v dostatečném  

      časovém  předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu užívání.  

 

5/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného  

    břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku ve vlastnictví města Klatovy  

USNESENÍ č. 2 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. ledna 2012 
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     v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního  

    kabelu NN pro akci „Klatovy, Dragounská  - kNN“ – pp. č. 3934/3 ve vlastnictví města  

 

    Klatovy v rozsahu cca 126 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 25 200 Kč + DPH v platné  

    výši.  

 

6/ Štěpánovice, Komplexní pozemková úprava – protipovodňová opatření – rada města rozhodla  

    stáhnout tento majetkoprávní úkon  z programu jednání a uložila odboru rozvoje města  

    projednat některé návrhy s občany, jichž se KPÚ dotýkají.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 18/2: 

Rada města  

1/ doporučila zastupitelstvu města schválit koupi novostavby kryté spojovací  lávky mezi  

    objekty čp. 148/I a 59/I z majetku Klatovských katakomb, občanského sdružení do majetku  

    města Klatovy, vlastníka objektů čp. 148/I, 59/I a místní komunikace Balbínova ulice, za  

    celkovou  kupní cenu ve výši 3 063 965,- Kč.  

 

2/ uložila právničce města a odboru rozvoje města zajistit po schválení úkonu v ZM dne              

    7. 2.  2012 uzavření kupní smlouvy v přiloženém znění a převzetí veškerých dokumentací a  

    dokladů, spojených s převodem předmětného majetku.  

    Termín: po 7. 2. 2012    Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková 

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 19/2: 

Rada města  vzala na vědomí  zápis z jednání majetkové komise  ze dne 9. 1. 2012. 

 

Bod č. 20/2: 

Rada města  

1/ rozhodla o uzavření Dodatků č. 1  ke Smlouvám na projekty:  

a) Centrum odpadového  hospodářsví Klatovy – stavební práce  

b) COH – dodávka vozidla  

c) COH – dodávka vybavení  

d) Zateplení objeků DD 815, 816 a DPS 832 Klatovy  

e) Rekonstrukce technologie SCZT – jižní větev – Klatovy – II. etapa  

týkající se prodloužení termínu pro doručení Výzvy k zahájení plnění do 15. 3. 2012. Ostatní 

ujednání smluv zůstávají nezměněna.  

 

2/ uložila právničce města a odboru rozvoje města zajistit uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková  

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová ¨ 
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Bod č. 21/2: 

Rada města  

1/ rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na protipovodňová a protizáplavová  

    opatření paní MN, vlastníkovi  rodinného domu Klatovy,  

2/ uložila  odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 22/2: 

Rada města stáhla z programu jednání zprávu  ORM  týkající se poptávkového řízení na 

odstranění  klubovny Junák Klatovy a uložila tajemníkovi  MěÚ pozvat na příští jednání RM  

vedoucího odboru výstavby a územního plánování.  

Termín: 31. 1. 2012     Zodpovídá: p. M. Šafařík  

 

Bod č. 23/2: 

Rada města projednala návrh na jmenovité opravy svěřeného majetku  HO a TSMK a rozhodla 

vypsat výběrová řízení na prvních sedm akcí v seznamu  HO a do bodu 16 doplnit opravu 

komunikace Na Bělidle.  

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Rada města vzala na vědomí návrh akcí RWE na příští roky.  

 

Bod č. 24/2: 

Rada města projednala zprávu HO  ohledně vyhodnocení vytíženosti vybraných spojů linky č. 2 

do Procházkovy ulice a do sídliště Domažlické předměstí a  schválila jejich provoz do             

30. 6. 2012 s tím, že uložila místostarostovi města  předložit na základě práce dobrovolníků  

počet vystupujících cestujících  na těchto jednotlivých zastávkách. Průzkum provést do           

30. dubna 2012.  

Termín: dle textu      Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 25/2: 

Rada města byla seznámena s výsledkem jednání  s vedením  společnosti ČSAD autobusy Plzeň 

a.s.  o snížení požadované dotace  za MHD v Klatovech pro rok 2012 a uložila místostarostovi 

města  svolat jednání s ostatními dopravci v regionu  ve smyslu diskuze.  

Termín: inf. do RM 14. 2. 2012   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Bod č. 26/2: 

Rada města vzala na vědomá zápis z jednání komise pro likvidaci opuštěného majetku  ze dne  

15. 12. 2011.  
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Bod č. 27/2: 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc prosinec 2011 a svodku  činnosti  

Městské policie v Klatovech za rok 2011 – materiály byly předloženy velitelem Městské policie 

v Klatovech.  

 

Bod č. 28/2: 

Rada  města projednala žádost  MěKS o souhlas s umístěním LED obrazovky nad  hlavní vstup 

do Kulturního domu  a  uložila panu místostarostovi projednat  s paní ředitelkou  dopracování 

zprávy dle diskuze.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 29/2: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  

schválila:  

1/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Stavtes-Čech s . r. o. Janovice nad  

    Úhlavou – předmět smlouvy: dodávka stavebních prací  pro dílo „Tupadly čp. 23 – sanační  

    opatření proti biotickým škůdcům“ – zahájení díla: 1. 2. 2012, dokončení  díla: nejpozději do  

    9. 3. 2012 – poř. č. 12 

 

2/ smluvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a Správou železniční    

   dopravní cesty – předmět smlouvy: pozemek p. č. 3934/1 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy:  

   právo zřídit a provozovat  na dotčeném pozemku kanalizační řad a veřejné osvětlení – věcné  

   břemeno se zřízuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 32 430,- Kč + DPH –  

   poř. č. 13 

 

3/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 1/2012) uzavřenou mezi Městem Klatovy,  

    zast. SNK s. r. o. a ČSOB a.s.  – předmět nájmu: stavba bez čp. v ul U Čedíku, - účel nájmu:  

    garáž – parkování služebního vozidla – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 14 

 

4/ dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy a Technickými službami  

    města Klatov – změna: výše nájemného – ostatní ustanovení smlouvy  zůstávají beze změn –  

    poř. č. 15 

 

5/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem  

    Klatovy a ČEZ Distribuce a.s., zast.- firmou JH projekt s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy:  

    pozemek pp. č. 3934/3 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění, zřízení a provozování  

    zařízení distribuční soustavy – Klatovy, Dragounská – kNN“ – poř. č. 16 
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6/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

    Klatovy a ČEZ Distribuce, a. s., zast. firmou ProjektEL s. r. o.  – předmět smlouvy: pozemek  

    pp. č. 3792/1 a 3792/29 v k. ú. Klatovy -  účel smlouvy: umístění, zřízení a provozování  

    zařízení distribuční soustavy „Klatovy, Hálkova – kNN“  - poř. č. 17. 

Bod č. 30/2: 

Rada města projednala žádost  předsedy ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy o podporu 

soutěže Mladý zahrádkář, která se bude konat ve dnech 22. až 24. června 2012 v Klatovech.  

Rada města schválila  

a) ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění užití znaku města  

    na propagační materiály spojené s touto akcí včetně užití znaku na účastnická trička  

b) poskytnutí dotace  ve výši 20 000,- Kč a  uskutečnění bezplatné večerní  prohlídky katakomb   

    dne 22. 6. 2012.  

Rada města uložila  kanceláři starosty a místostarosty informovat  organizátora akce o 

rozhodnutí RM.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek  

               pí I. Kudryová 

Bod č. 31/2: 

Rada města  projednala žádost nájemníků bytů domu čp. 293/II o poskytnutí podkladů 

k vytvoření svého znaleckého posudku potřebného k prodeji bytů a uložila Správě nemovitostí 

Klatovy s. r. o. poskytnutout požadované podklady  k vypracování znaleckého posudku na jejich 

náklady.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

Bod č. 32/2: 

Rada města projednala bytovou situaci manželů K a   uložila Správě nemovitostí Klatovy s. r. o. 

uzavřít nájemní smlouvu s manž. K na dobu určitou do 31. 8. 2012 s podmínkou, že nejdéle do 

této doby  K uhradí ve splátkách dlužné nájemné  a budou řádně platit běžné nájemné.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

Bod č. 33/2: 

Rada města projednala žádost  organizátorky  akce Dívka Šumavy 2012 o spolupráci a podporu 

VII. ročníku této soutěže. Rada města ve smyslu  §34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění schválila  užití znaku na propagačních materiálech spojených s touto soutěží. 

Dále schválila  poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč  na pokrytí části nákladů na realizaci  

VII. ročníku.  

Rada města uložila kanceláři starosty  a místostarosty informovat organizátorku  akce o 

rozhodnutí RM.   

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek  

                                                                                                       pí I. Kudryová  
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Bod č. 34/2: 

Rada města  projednala žádost o vyjádření k záměru  provozování podporovaných bytů 

předloženou společností  BV SPECTRUM, spol. s r. o. a souhlasila s tím, aby byl jeden bytový 

dům  z investiční akce „Novostavba 2 bytových domů – stavební povolení č.  j. OVÚP/2605/11 

Ji“  provozován v režimu podporovaných bytů dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.  

Bod č. 35/2: 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře  rozhodla o vypsání  výběrového řízení na 

ředitele společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  a uložila starostovi města připravit návrh 

textu výběrového řízení  na jednání RM dne 14. 2. 2012.  

Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 36/2: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                 starosta města            místostarosta 

  

 

 

    Ing. Václav C h r o u s t  

                                                       místostarosta  
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 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 37/3: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 38/3: 

Rada města doporučila  Zastupitelstvu městu  schválit rozpočtové opatření č. 1/2012.  

 

Bod č. 39/3: 

Rada města doporučila Zastupitelstvu města  schválit plán vodohospodářského fondu pro rok 

2012.  

 

Bod č. 40/3: 

Rada města schválila čerpání investičního fondu Technických služeb města Klatov v max. výši 

420 tis. Kč na nákup  2 ks vyvíječe páry  HLS 140-V pro krytý plavecký bazén a na rekonstrukci 

střešní krytiny včetně komínů na správní budově TSMK.  

 

Bod č. 41/3: 

Rada města  doporučila  Zastupitelstvu města  schválit účast  města Klatov v projektu „Finanční 

podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji“ – metropolitní síť Klatovy 

– II. etapa. Financování řešit  rozpočtovým opatřením na ZM dne 7. 2. 2012.  

 

Bod č. 42/3: 

Rada města doporučila  Zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávních smluv  s vyjmenovanými 

obcemi dle předloženého návrhu.  

 

Bod č. 43/3: 

Rada města vzala na vědomí   zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  ze dne 

16. ledna 2012.  

 

Bod č. 44/3: 

Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 23. ledna 

2012 a k bodu 1 – žádostem o mimořádné dotace přijala následující závěry:  

a) HigBic s. r. o. – žádost o dotaci na nákup dresů pro účastníky pelotonu mezinárodní    

    charitativní cyklo tour Na kole dětem – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši  

    10 000,- Kč  

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 31. ledna 2012 
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b) Šumavský spolek neslyšících – žádost o dotaci na úhradu  běžného  provozu klubovny  

     - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  

c) Sdružení Klatovanů v Praze – žádost o dotaci  na činnost sdružení v roce 2012 – rada města  

    schválila poskytnutí dotace ve výši 9 000,- Kč  

d) SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky, Klatovy – žádost o dotaci na pořádání koncertů – rada schválila  

     poskytnutí dotace ve výši 5 000,-Kč  

e) Územní sdružení, Českého zahrádkářského svazu Klatovy – žádost o dotaci na nákup cen pro  

    děti – rada města uložila odboru ŠKCR  zajistit ceny pro výherce. 

           Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

Rada města uložila  kanceláři pana místostarosty  uzavřít  se žadateli příslušné smlouvy.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 45/3: 

Rada města projednala  doplněk žádosti o souhlas s umístěním  LED obrazovky nad hlavní vstup  

do KD, vzala jej na vědomí  a souhlasila s umístěním LED obrazovky na terasu nad  hlavním 

vstupem do KD  v Klatovech s podmínkou doplnění smlouvy o pronájmu části nemovitosti tak, 

že nebude vysílána  politická reklama a začátek provozu bude oproti návrhu smlouvy posunut  

na 07:00 hod.  

       Zodpovídá: pí Mgr. H. Haladová  

 

Bod č. 46/3: 

Rada města  

1/  uložila odboru rozvoje města  zajistit ve spolupráci s OVÚP demoliční výměr na odstranění  

     stavby  bývalé skautské  klubovny na Křesťanském vršku  v Klatovech při vypracování co  

     nejjednodušší a nejlevnější varianty  projektu pro odstranění stavby.  

     Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       p. Ing. P. Boublík  

 2/ uložila ORM  po vydání demoličního výměru předložit RM  ve spolupráci s TSMK návrh na  

     odstranění stavby.  

     Termín: po vydání demoličního výměru   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                    Spolupracuje: p. P. Pošefka  

 

Bod č. 47/3: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ výkup pozemku v k. ú. Věckovice  u Janovic nad Úhlavou – rada města doporučila  ZM  

    schválit výkup části pozemku pp. č. 67/59 v k. ú.  Věckovice u Janovic nad Úhlavou  o  

    výměře cca 50 m
2
 za cenu 50 Kč/m

2
, celkem cca 2 500 Kč od AH, Praha. 

 

2/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy -   část pp. č. 3760/3 – rada města doporučila ZM  schválit  

    prodej části obecního pozemku č. 3760/3 o výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Klatovy majitelce  

    sousedních nemovitostí JH, Klatovy za cenu dle cenové mapy 800 Kč/m
2
  

(celkem cca 32 000 Kč).  
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3/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – část pp. č. 1410/6 – rada města doporučila ZM schválit  

    prodej obecního pozemku p. č. 1410/6 v k. ú. Klatov o výměře  3 m
2
 (dle geometrického  

plánu č. 5493-1068-2011 se jedná o stp. č. 1129/3) majiteli domu čp. 301/III AN, Klatovy III 

za cenu dle cenové mapy 1 200 Kč/m
2 

(celkem 3 600 Kč).  

 

4/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – část 967/6 – rada města nedoporučila tento majetkoprávní  

    úkon zastupitelstvu města ke schválení.  

 

5/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – Čínov – část pp. č. 3106/1 – rada města  

a) doporučila ZM schválit  prodej části obecního pozemku č. 3106/1  v k. ú. Klatovy o 

výměře  cca 30 m
2
 v oplocení zahrady na pp. č. 3106/21 v k. ú. Klatovy majitelce   této 

zahrady JŠ, p. Plánice za smluvní cenu 540 Kč/m
2
, celkem cca 16 200 Kč.  

b) nedoporučila ke schválení  prodej  obecního pozemku  - koridoru zeleně, který slouží pro 

odhlučnění navazujících nemovitostí a pro zachování rozhledových poměrů.  

 

6/ pronájem pozemku, popř. prodej – části pp. č. 279/5 v k. ú. Klatovy – parkoviště před  

    restaurací U Strnada  - rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 279/5 v k. ú.  

    Klatovy o výměře cca 270 m
2
  za cenu  1 000 Kč/m

2
, celkem cca  270 000 Kč  

paní JJ Klatovy.  

 

7/ dar stavby k. ú. Klatovy-  jednotná kanalizace – rada města  

a) souhlasila s realizací akce „prodloužení jednotné kanalizace z PP-UR2 DN 250, Klatovy“ 

a se vstupem na pp. č. 2770/4 v k. ú. Klatovy v délce cca 13 bm“, dle podmínek HO 

b) doporučila ZM schválit  dar stavby jednotné kanalizace z PP-UR2 DN 250  v délce cca 13 

bm v pp. č. 2770/4 v k. ú. Klatovy od Ing. VČ, Klatovy do majetku města. Úkon bude 

zajištěn v současné době uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s termínem 

uzavření vlastní darovací smlouvy po kolaudaci kanalizace.  

 

8/ zřízení věcného břemene ve prospěch města – rada města rozhodla o zřízení věcného břemene  

    umístění chráničky HDPE o průměru 40 mm pro optický kabel v délce cca 11 bm pp. č.  

    4130/1 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a  

    Projekční společností obchodních center, v. o. s. Plzeň, Lochotínská 18, Plzeň jako povinným  

    z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu  ve výši 200 Kč/bm + DPH  

    v platné výši, tj. celkem cca 2 640 Kč.  

 

9/ Klatovy, ul. K Vodojemu  - majetkoprávní vypořádání obecních pozemků  u bytových domů  

     čp. 375 – 376/IV (bytovky naproti tělocvičně Vodojem) - aktuální informace   - rada města  

     doporučila ZM schválit prodej předzahrádek a přístupové komunikace za cenu 100,- Kč/m
2
 a  

     prodej zahrady  za cenu 427,- Kč/m
2
 formou splátek  kupní ceny po dobu 5 let.  
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10/ Štěpánovice, Komplexní pozemková úprava – protipovodňová opatření – rada města  

a) rozhodla řešit  protipovodňová opatření v Plánu společných zařízení v rámci KPÚ 

Štěpánovice s dimenzí na Q50, propustek pod komunikací I. třídy I/27 Plzeň – Klatovy 

dimenzovat na Q100.  

b) doporučila ZM schválit změnu katastrální hranice takto:  

      1/ přesunout  p. č. 2308/2 dle PK o výměře 2334 m
2 

 (vlastník M ) z k. ú.  

          Klatovy do k. ú. Štěpánovice  

      2/ přesunout  p. č. 3697/1 o výměře  2298 m
2
 z k. ú. Klatovy do k. ú. Štěpánovice.  

 

11/ výkup pozemku v k. ú. Věckovice, pp. č. 15/1, pp. č. 15/2 – pozemky u bývalé školy – rada  

      města odložila tento majetkoprávní úkon  a uložila odboru rozvoje města doplnit jej ve  

      smyslu diskuze.  

      Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 48/3: 

Rada města  

1/ uložila  starostovi města předložit  zprávu o dotačních programech MMR ČR pro rok 2012   

    zastupitelstvu města dne 7. 2. 2012, 

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

2/ doporučila  ZM schválit zpracování Projektu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou  

    v minimálně třech etapách realizace od roku 2013 do cca roku 2019 a uložila vedení města a  

    odboru rozvoje města zajistit veškeré přípravné práce na projektu tak, aby město mohlo podat  

    žádost o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť pro rok 2013,  

                           

3/ uložila po schvální  úkonu dle bodu 2) odboru rozvoje města předložit dne 14. 2. 2012 návrh  

    na vyhlášení VZMR na zpracovatele projektu regenerace.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

4/ doporučila  ZM schválit přepracování projektu „Výstavba 23 b.j.  – II. etapa,  Klatovy,  

    Plánické  předměstí“ na podmínky  programu MMR ČR a podat žádost o dotaci  z Programu  

    Výstavba podporovaných bytů, pečovatelské byty v následujícím roce 2013.  

 

Bod č. 49/3: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce   

    mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce vnitřního vodovodu, kanalizace, prostor šaten,  

    sprch a WC v tělocvičně ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 na Vodojemu“  

2/ se ztotožnila  s doporučením komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je  

    nabídka firmy KATO SERVIS s. r. o., K Letišti 487/II, 339 01 Klatovy, IČO:26383861 
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3/ uložila řediteli školy ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 343 621,- Kč bez DPH, 412 345,- Kč včetně DPH.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk  ¨ 

 

Bod č. 50/3: 

Rada města   

1/ doporučila  

    a)  zadavateli, MěÚSS Klatovy rozhodnout o vyloučení dodavatele – firmy OTIS, a.s.  

         Břeclav, IČ 42324254 ze zadávacího  řízení veřejné zakázky malého rozsahu  na dodávky  

         mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Kompletní výměna  

         lůžkového  výtahu v objektu čp. 1 DpS Újezdec u Mochtína“ z důvodu nesplnění  

         zadávacích podmínek. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  

     b) zadavateli, MěÚSS Klatovy rozhodnout o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na      

         dodávky mimo režim  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Kompletní  

         výměna lůžkového výtahu v objektu čp. 1 DpS Újezdec u Mochtína“ uchazeči – firmě  

         VVS – české  výtahy s. r. o. Vrané nad Vltavou, IČ 45243379,  za cenu 1 195 000 bez  

         DPH, 1 362 300 včetně DPH. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je nedílnou  

         součástí usnesení.  

2/ uložila ředitelce MěÚSS  ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová  

 

Bod č. 51/3: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Klatovy, Riegrova  ulice – rekonstrukce vodovodu a  

    kanalizace“ formou písemné  výzvy dodavatelům k podání nabídky  a ke splnění kvalifikace a  

    zveřejněním na vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila  text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci: 

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Pavel Vlček     Eva Slabá  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 2. 2012 (pondělí)  od 11:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 



6

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Aleš Buriánek     JUDr. Jiří Štancl  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Bc. Igor Jakubčík    Ing. Jaromír Kalivoda  

    Mgr. Jaromír Veselý    Mgr. Věra Tomaierová  

    Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  

    Mgr. Sylva Sejpková    František Kocfelda  

    Pavel Vlček     Ing. Jiří Kučera  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 2. 2012 (středa) od 9:30 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 28. 2. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 52/3: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim  zákona č. 137/2006 Sb. „Klatovy – stavební úpravy vodojemu Hůrka2“ formou  

    písemné výzvy dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na  

    vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu  pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:     náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Ing. Jiří Kučera     Pavel Vlček  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 2. 2012 (pondělí) od 10:30 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
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5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:     náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Bc. Martin Kříž     JUDr. Jiří Štancl  

    Aleš Buriánek     Petr Fiala  

    Bc. Igor Jakubčík     Ing. Jaromír Kalivoda  

    Mgr. Jaromír Veselý    Mgr. Věra Tomaierová  

    Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  

    Mgr. Sylva Sejpková    František Kocfelda  

    Ing. Jiří Kučera     Pavel Vlček  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 2. 2012 (středa) od 10:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města  předložit RM dne 28. 2. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 53/3: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Klatovy, Riegrova a Studentská ulice – oprava  povrchu  

    chodníků a vozovky“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění  

    kvalifikace a zveřejněním na vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je  nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    František Kocfelda     Luboš Broukal  

    a  uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 2. 2012 (pondělí) od 11:30 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucího HO.  
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5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Aleš Buriánek     JUDr. Jiří Štancl  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Ing. Jaromír Kalivoda    Mgr. Miroslav Karnet  

    Danuše Auerműllerová   Bc. Igor Jakubčík  

    Ing. Daniela Pleskotová    Jaroslav Rehák  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Ivan Baroch  

    František Kocfelda     Luboš Broukal  

    a uložila  jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 2. 2012 (středa) od 11:00 hodin  

    jejího zasedání  v kanceláři  vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila hospodářskému odboru předložit RM dne 28. 2. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.   

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 54/3: 

Rada města  

1/ rozhodla zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu  na stavební práce  

    mimo režim  zákona č. 137/2006 Sb. „Oprava povrchu MK Klatovy, Luby 2012“ formou  

    písemné výzvy  zájemcům k podání nabídky  a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na  

    vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    František Kocfelda     Luboš Broukal  

    a uložila jejím členům (náhradníkům)  zúčastnit se dne 20. 2. 2012 (pondělí) od 12: 00 hodin   

    jejího zasedání  v kanceláří vedoucího HO.  
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5/ jmenovala  komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Aleš Buriánek     JUDr. Jiří Štancl  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Ing. Jaromír Kalivoda    Mgr. Miroslav Karnet  

    Danuše Auerműllerová    Bc. Igor Jakubčík  

    Ing. Daniela Pleskotová    Jaroslav Rehák  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Ivan Baroch  

    František Kocfelda     Luboš Broukal  

    a uložila jejím členům (náhradníkům)  zúčastnit se dne 22. 2. 2012 (středa) od 11:30 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

  

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila hospodářskému odboru předložit  RM  dne 28. 2. 2012 zprávu hodnotící  komise  

    s návrhem na přidělení  veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

     

Bod č. 55/3: 

Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 23. ledna 2012 a 

k některým bodům přijala následující závěry:  

k bodu 1 – úprava výše nájemného  pro rok 2012 – rada města rozhodla neuplatnit  v r. 2012   

                  navýšení nájemného z nebytových prostor o meziroční míru inflace. Dále rozhodla   

                  nesnižovat v současné době nájemné  z nebytových prostor, ponechat stávající  

                  nájemné  pro roky 2012, 2013, 2014.  

 

k bodu 2 – NP v čp. 191/I, rest. Beseda, p. V – rada města schválila slevu na nájemném ve  

                   výši 50% nájemcům restaurace Beseda, nebytového prostoru v objektu 191/I,  

                   Divadelní ulice, po dobu provádění stavebních oprav.  

 

k bodu 910 – žádost p. K o NP – rada města schválila  přidělení  volného nebytového  

                      prostoru ve Vídeňské ulici pro pana RK na fotoateliér.  

 

Bod č. 56/3: 

Rada města projednala zápis z bytové komise  a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  

k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv – rada města   

1) schválila  

     a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 na adrese Klatovy, Plánická,s pí 

         LH  na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013, nájemné 65,- Kč/m
2 
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 b)     uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Plzeňská s pí  

                   SJ,  na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, nájemné 65,- Kč/m
2 

             

               c) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Niederleho  

                   s pí ON, na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013, nájemné  

                   37,-Kč/m
2
  

           2) uložila  Správě nemovitostí Klatovy s. r. o.  realizovat vyklizení bytu č. 9, Gorkého  

                – nájemce MJ, MJ. 

                      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

k bodu 3 – prodloužení smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada města schválila  

                  uzavření  smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 55 na adrese Klatovy,  

                  Zahradní s pí HS a p. MS do 12. 7. 2012.  

 

k bodu 4 – přidělení volného bytu – rada města schválila  

a) uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. B, 1+1 s příslušenstvím, na 

adrese Klatovy, Niederleho s pí MH, bytem Klatovy, na dobu určitou 

s platností od 10. 2. 2012 do      10. 2. 2013,  nájemné 37,- Kč/m
2
  

       b)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, kat. B, 1+2  

s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Niederleho  s manž. MaZČ, bytem 

Klatovy– Luby, na dobu určitou do 31. 1. 2013, nájemné  37,- Kč/m
2
  

       c)   uzavření nájemní  smlouvy k bytu č. 16, kat. B, 1+1 s příslušenstvím, na  

adrese Klatovy, Niederleho, s p. JV, bytem Klatovy, na dobu určitou 

s platností od 10. 2. 2012 do 10. 2. 2013, nájemné 37,- Kč/m
2
  

       d)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, kat. A1, 1+1 s příslušenstvím, na  

adrese Klatovy, Masarykova, s pí LT, bytem Klatovy  s platností  

od 10. 2. 2012, nájemné 44,91 Kč/m
2
  

e) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A1, 2+kk s příslušenstvím, na  

adrese Klatovy, Masarykova, s pí MR, bytem Klatovy, s platností od 10. 2. 

2012, nájemné 44,91 Kč/m
2 

 

k bodu 5 -         žádost o uzavření nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu bytu – rada města  

                          schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,  

na adrese Klatovy, Vrbova , s p. MN a pí RN, bytem Klatovy, na dobu určitou 

s platností od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012, nájemné 65,- Kč/m
2
. 

 

k bodu 6 – žádosti o podnájem bytu/části bytu – rada města souhlasila  

a) s přenecháním části bytu č. 29, Klatovy, Plánická do podnájmu  FD, na dobu 

určitou od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013 

b) s přenecháním části bytu č. 18, Klatovy, Plánická do podnájmu KP, na dobu 

určitou od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013.  
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k bodu 7 – řešení  uvolnění bytů v domě čp. 58/I, Vančurova ulice – rada města  uložila  Správě  

                  nemovitostí Klatovy s. r. o. jednat ve smyslu   předložené zprávy.  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

Bod č. 57/3: 

Rada města projednala zprávu Správy nemovitostí Klatovy  s. r. o. a  

1/  doporučila  

a) zastupitelstvu města vyhovět  žádostí pí AJ o povolení  zřízení zástavního práva k bytové 

jednotce č. 243/5 na zajištění úvěru  pro vyrovnání vlastnického podílu.  

b) zastupitelstvu města schválit  žádost p. ONo zrušení předkupního práva k bytové 

jednotce, Klatovy  

2/ schválila  slevu na nájemném pro nájemce  bytů v domě čp. 191/I, Divadelní ulice, ve výši  

    50% po dobu provádění stavebních úprav v domě.  

 

Bod č. 58/3: 

Rada města schválila návrh programu Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat dne        

7. února 2012 v 19:00 hodin  v malém sále Kulturního domu v Klatovech.  

 

Bod č. 59/3: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. KH, Klatovy  - 

předmět smlouvy: části pozemků PK č. 3377, 3667 a 3332 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: 

věcné břemeno spočívající v oprávnění města Klatovy vést přes zatížené pozemky v zemi 

uloženou inženýrskou  síť – vodovodní řad. Věcné břemeno se zřizuje  za jednorázovou finanční 

úhradu ve výši 10 Kč/bm, na dobu neurčitou  - poř. č. 18 

 

2/ dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dodávka zařízení pro COH Klatovy) uzavření mezi Městem  

    Klatovy a firmou ELKOPLAST CZ, s. r. o. Zlín  - změna termínu  pro zahájení plnění dle čl.  

    3.1 smlouvy vyvolaná změnou čl. 3.2 smlouvy týkající se změny termínu pro doručení  

    písemné výzvy k zahájení plnění – poř. č. 19 

 

3/ dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dodávka vozidla – kolového nakladače pro COH Klatovy)   

    uzavřený mezi Městem Klatovy a firmou TERRAMET, spol. s r. o., Čestlice – změna termínu  

 

    pro zahájení  plnění dle čl. 3.1 smlouvy vyvolaná změnou čl. 3.2 smlouvy týkající se změny    

    termínu pro doručení výzvy k zahájení plnění – poř. č. 20 

 

4/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (COH Klatovy – I. etapa) uzavření mezi Městem Klatovy a  

    SILNICE NEPOMUK s. r. o. a STAVO Přeštice s. r. o. –změna termínu pro zahájení plnění  

    dle čl. 4.1 smlouvy vyvolaná změnou čl. 4.3 smlouvy týkající se změny termínu pro doručení  

    písemné výzvy k zahájení plnění – poř. č. 21 
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5/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (rekonstrukce technologie SCZT – jižní větev – II. etapa)  

    uzavřený mezi Městem Klatovy a firmou Jindřich Lachout – MonTop a DŘEVOTVAR –  

    ŘEMESLA A STAVBY, s. r. o. -  změna termínu pro zahájení plnění  dle čl. 4.1 smlouvy  

    vyvolaná změnou čl. 4.3 smlouvy týkající se změny termínu pro doručení písemné výzvy  

    k zahájení plnění – poř. č. 22 

 

6/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (zateplení objektu Domova pro seniory čp. 815, 816 a Domova  

    s byty zvláštního určení čp. 832, Klatovy) uzavřený mezi Městem Klatovy a OSF 2000, s. r. o.  

    Liberec  - změna termínu pro zahájení plnění dle čl. 4.1 smlouvy vyvolaná změnou čl. 4.3  

    smlouvy týkající se změny termínu pro doručení písemné výzvy k zahájení plnění – poř. č. 23 

 

7/ smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Klatovy a Pošumavským auto moto klubem  

    Klatovy v AČR  - předmět smlouvy: spolupráce na projektech „47. a 48. ročník Rallye  

    Šumava Klatovy a „21 a 22. ročník Historic Vltava Rallye“ – poř. č. 24 

 

8/ dohodu o splacení dluhu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. FB, Klatovy – předmět 

smlouvy: zaplacení dluhu ve výši 61 710,- Kč – poř. č. 25 

 

9/ smlouvu o provedení přeložky sítě uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Lorenc  

    Logistic, s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 736/30, 736/32, 756/1 a 3470 v k. ú.  

    Klatovy – účel smlouvy: realizace akce „Klatovy, Logistic, čp. 752 – NN“ přeložka přípojky  

    NN v rámci výstavby okružní křižovatky – poř. č. 26 

 

10/ směnnou smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Lorenc Logistic, s. r. o.  

      Klatovy  - předmět smlouvy: pp. č. 719/3 a 736/38 v k. ú. Klatovy  za pp. č. 723/13, 736/54 a  

      736/53 v k. ú. Klatovy  - poř. č. 27 

 

11/ dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní  uzavřený mezi Městem Klatovy  

      a p. VM, Svrčovec  – změna – rozšíření čl. I smlouvy o odst. 4) a 5) – poř. č. 28 

 

12/ smlouvu o budoucí smlouvě  kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. JUDr. J a HP 

Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 967/1 a 965/11 v k. ú. Klatovy – poř. č. 29 

 

13/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy a Mgr. JV, Klatovy – 

předmět smlouvy: pp. č. 967/62 v k. ú. Klatovy –   poř. č. 30 

 

14/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. J a HZ, 

Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 967/61 v k. ú.Klatovy – poř. č. 31 

 

15/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a pí DB, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 

2480/5 v k. ú. Klatovy – poř. č. 32 
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16/ směnnou smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. KH, Klatovy – předmět smlouvy: 

pp. č. 47/2 za pp. č. 3670/3, 4242/335, 4242/340, 4242/393, 4242/394 a 4242/400 -  poř. č. 33 

 

17/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s.  

      Děčín – předmět smlouvy: pp. č. 3636/1, 3642, stp. č. 745 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy:  

      umístění závěsného kabelu NN a sloupu – Pihovice – poř. č. 34 

 

Bod č. 60/3: 

Rada města  doporučila zastupitelstvu města navrhnout valné hromadě Šumavských vodovodů a 

kanalizací a. s. Klatovy jmenovat do funkce člena představenstva p. Mgr. Rudolfa Salvetra a do 

dozorčí rady společnosti p. Ing. Václava Chrousta.  

 

Bod č. 61/3: 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o 

stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných 

podobných her zakázáno.  

 

Bod č. 62/3: 

Rada města projednala žádost Hospicu sv. Lazara v Plzni o poskytnutí  příspěvku na zajištění 

provozu v roce 2012. Rada města poskytnutí příspěvku neschválila  a uložila starostovi města  

žadateli o příspěvek odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 63/3: 

Rada města v rámci diskuze  uložila odboru rozvoje města  nechat posoudit  co by finančně  

znamenal přesun veřejných WC  do  objektu, kde je nyní  nábytek HolíkxMoser  (dal výpověď). 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

 

 

 

Bod č. 64/3: 

Rada města uložila vedení města zabývat se dalšími připomínkami vznesenými členy RM 

v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr  
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 Mgr. Rudolf  S a l v e t r    JUDr. Jiří Š t a n c l  

                starosta města         místostarosta  

 

      

                                                    Ing. Václav C h r o u s t 

                                                           místostarosta  



1

 

 

 

 

 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 65/4: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 66/4: 

Rada města podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí ve znění pozdějších předpisů osvědčuje,  že pan Ing. Václav Veselý, trvale bytem Klatovy 

III, Pod Hůrkou 485  se stal dnem 14. února 2012 členem Zastupitelstva města Klatov po 

odstoupivším MUDr. Ondřeji Jelínkovi.  

 

Bod č. 67/4: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ Klatovy Vančurova ulice – zájemci o koupi obecních domů čp. 57/I a 58/I – rada města  

    uložila starostovi města  a odboru rozvoje města pokračovat  v jednání dle diskuze.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  

 

2/ směna  nemovitostí mezi Městem Klatovy a Plzeňským krajem – rada města pověřila starostu  

    města  dále jednat o směně   objektu SPŠ čp. 362/III včetně zastavěného pozemku a pozemků  

    sousedních  za nemovitosti  ve vlastnictví Plzeňského kraje takto:  

a) kurty v areálu Klatovské nemocnice  rozhodla RM nezahrnouvat do směnovaných  

      nemovitostí  

b)  do  směňovaných nemovitostí zahrnout: administrativní  budovu čp. 324/IV v areálu SÚS  

                                                                      Klatovy,  

                                                                      objekt Domova mládeže v Puškinově ulici – nutno    

                                                                      zjistit cenu, 

                                                                      pracoviště odborného výcviku Střední integrované  

                                                                      školy Na Rozhrání  čp. 831/II,   

                                                                      výstavní pavilon na stp. č. 4278 v k. ú. Klatovy  

                                                                      v areálu muzea,  

                                                                      objekt střediska služeb školám čp. 647/IV,  

 

b) objekt  muzejního skladu  na stp. č. 4313 v k. ú. Klatovy včetně zastavěného pozemku- 

rada města  uložila odboru rozvoje města  nechat posoudit  znalecký posudek, který má 

zpracován Plzeňský kraj a o ceně dále jednat.  

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. února 2012 
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       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                   pí Ing. D. Pleskotová  

 

 

3/ výpůjčka pozemku – rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 128/2 o výměře cca 15 m
2
  

    v k. ú. Točník u Klatov  PK, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.  

 

4/ Luby pp. č. 857  - uložení zemního kabelu NN, zřízení věcného břemene ve prospěch  

    správce sítě – rada města souhlasila  s uložením el. vedení NN v obecním pozemku č. 857  

    v k. ú. Luby s těmito podmínkami:  

        1)   povrch komunikace  z betonové dlažby  bude uveden do původního  stavu dle pravidel    

              schválených Radou města dne 21. 6. 2011 

2) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ o 

povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací, 

3) před zahájením  výkopových prací  v místní komunikaci stavebník  požádá 

v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu  

užívání.  

Rada města rozhodla o zřízení věcného  břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. 

v pozemku ve vlastnictví   Města Klatovy v k. ú. Luby – umístění a přístup k zařízení 

z důvodu provozování, údržby a oprav  zemního kabelu NN – pp. č. 857 ve vlastnictví  

města Klatovy v rozsahu  cca 27 bm sítě za jednorázovou úhradu ve výši cca 5 400 + DPH 

v platné výši (dle Sazebníku schváleného RM dne 6. 12. 2011 úhrada činí 200Kč/bm sítě + 

DPH v platné výši).  

 

5/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – znovuprojednání – upřesnění –    rada  

    města  

    1) rozhodla o zřízení ve prospěch  firmy RWE GasNet s. r. o. v pozemcích ve vlastnictví  

        Města Klatovy  v k. ú. Klatovy  - umístění, přístup k zařízení  z důvodu provozování,  

        údržby a oprav vedení NTL plynovodu  včetně přípojek pro akci „Klatovy, ul. Dr. Riegra,  

        Studentská – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek“ na části  vedení v souladu se  

        Sazebníkem města  ze dne 6. 12. 2011, umístěné v pp. č. 3684/1, 3769/9, 3209/7, 3209/58,  

        3209/59 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 379 bm za jednorázovou  úhradu ve  

        výši 100 Kč/bm vedení, celkem cca 37 900 Kč + DPH v platné výši.  

    2) souhlasila s ponecháním nefunkčního vedení plynovodu včetně přípojek v zemi ve    

         vybraných úsecích  z důvodu umístění veřejného osvětlení nad stávajícím plynovodem a  

         z důvodu požadavku města na provedení přípojek protlakem.  

 

Bod č. 68/4: 

Rada města vzala na vědomí zápis  z jednání majetkové komise ze dne 6. 2. 2012.  
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Bod č. 69/4: 

Rada města  

1) rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby mimo   ¨ 

    režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt  „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“  formou  

    písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední  

    desce.  

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu  pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena.  

 

3) schválila text výzvy dle přílohy.  

 

4) jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera 

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 3. 2012 (pondělí) od 11:00 hodin   

    jejího  zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

5) jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    JUDr. Jiří Štancl  

    Mgr. Rudolf Salvetr    Aleš Buriánek  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  

    František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 3. 2012 (úterý) od 10:30 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6) schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7) uložila odboru rozvoje města  předložit RM dne 13. 3. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

 

Bod č. 70/4: 

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/HO/11-Čedík na akci „Výstavba 

místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova a propojovací K1, Klatovy“.  

 

Bod č. 71/4: 

Rada města 

1) schválila komisi pro hodnocení grantů pro rok 2012 ve složení:  
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    předseda: Mgr. Rudolf Salvetr  

    členové:   JUDr. Jiří Štancl  

                    Ing. Václav Chroust  

                    Ing. Alena Kunešová  

                    Danuše Auerműllerová  

 

                    Ing. Jaroslav Nejdl  

                    Bc. Martin Kříž  

                    Bc. Vlasta Komaňská  

 

2) vzala na vědomí termín konání  grantové komise dne 19. 3. 2012 ve 13:00 hodin v zasedací  

    místnosti č. 9.                  

 

Bod č. 72/4: 

Rada města vzala na vědomí zprávu odboru ŠKCR a doporučila uzavřít smlouvu  

s MgA. Jakubem  Kándlem na restaurování maleb v kapli sv. Michaela.  

 

Bod č. 73/4: 

Rada města projednala zápis  z komise pro udržitelný rozvoj, zdravé město a místní agendu 21 

ze dne 30. 1. 2012 a  schválila  

1) akce plánované na rok 2012 (15 akcí)  

2) nabídku Národní sítě zdravých  města  uskutečnit pro pracovníky MěÚ seminář na téma  

    fungování Národní sítě zdravých měst, konání akcí a provázanosti s místní agendou 21.  

 

Bod č. 74/4: 

Rada města vzala na vědomí  svodku událostí za měsíc leden 2012 předloženou  velitelem 

Městské policie v Klatovech.  

 

Bod č. 75/4: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1) kupní smlouvu  uzavřenou mezi Městským ústavem sociálních služeb Klatovy a VVS-české     

     výtahy s. r. o., Vrané n ad Vltavou – předmět smlouvy: kompletní výměna lůžkového výtahu  

     v objektu čp. 1 DpS Újezdec u Mochtína – účel smlouvy: úplatný převod vlastnického práva  

     k předmětu koupě – poř. č. 35 

 

2) dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK  

s. r. o. a p. JP, Klatovy – ukončení nájmu z důvodů předání areálu bývalého Taroka 

k vybudování Centra odpadového hospodářství. Nájem NP bude ukončen k 28. 2. 2012  

– poř. č. 36 

 

3) kupní smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. AH, Praha – předmět  
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    smlouvy: pp. č. 110/2, PK č. 105, PK č. 109 a PK č. 110/1 v k. ú. Střeziměř – poř. č. 37 

 

4) dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi Městem Klatovy a Statkem  

     Sobětice spol. s r. o. – změna: čl. IV splatnost nájemného – od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 je  

     nájemci prominuto  nájemné z pronajatých  pozemků – poř. č. 38 

 

5) kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Klatovskou stavební kanceláří s. r. o.  

    Praha – předmět smlouvy: inženýrská infrastruktura vybudovaná v rámci akce „Klatovy – TV  

    pro RD – II. etapa – poř. č. 39 

 

6) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a MgA. Jakubem Kándlem,  Praha –  

    předmět smlouvy: restaurátorské práce na nástěnných malbách v presbytáří kostela sv.  

    Michaela v Klatovech – poř. č. 40 

 

7) smlouvu č. 1/2012 o podmínkách  vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou  mezi  

    Městem Klatovy a Stavebním bytovým družstvem v Klatovech – předmět smlouvy: pp. č.  

    1386/5 (sídliště v Podhůrčí) v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: souhlas s uložením  

    inženýrských sítí do pozemku města – poř. č. 41 

 

8) smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností  ČEZ  

    Distribuce, a.s. zast. JH projekt s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 3561/5 v k. ú.  

    Klatovy – účel smlouvy: věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy  

    „Klatovy, Markyta – kNN“ – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou  - poř. č. 42 

 

9) smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  

    uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno  - předmět smlouvy:  

    parc. č. 3684/, 3769/9, 3209/7, 3209/58, 3209/59 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: „Klatovy –  

    ul. Dr. Riegra, Studentská – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Klatovy“ – právo zřídit a  

    provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na cizí  

    nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním DS  

    a přípojek – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 43 

 

10) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce a.s.  zast. GA Energo technik, s. r. o. Plzeň –předmět smlouvy: pp.  

      č. 857 v k. ú. Luby – účel smlouvy: „Luby, parc. č. 515/3 – kNN“ – souhlas k umístění a  

      realizaci stavby na dotčených pozemcích – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu  

      neurčitou – poř. č. 44 

 

Bod č. 76/4: 

Rada města vzala na vědomí informaci odboru rozvoje města  týkající se možného přemístění  

veřejných WC a konstatovala, že se k této  záležitostí vrátí po vyhodnocení architektonických 

soutěží  spojených s Cenou Petra Parléře.  
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Bod č. 77/4: 

Rada města  vykonávající práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 

vyhlásila  výběrové řízení na obsazení funkce ředitele této společnosti a uložila  starostovi města 

zvěřejnit toto výběrové řízení.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

Bod č. 78/4: 

Rada města projednala žádost  Konfederace politických vězňů o poskytnutí dotace na  zajištění 

činnosti v roce 2012. Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uložila 

kanceláři pana místostarosty uzavřít se žadateli  příslušnou smlouvu.  

Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 79/4: 

Rada města projednala  žádost Pošumavského sportovního sdružení Klatovy o poskytnutí dotace 

na akci „Nejúspěšnější sportovec roku 2011“. Rada města  schválila poskytnutí dotace ve výši 

12 000,- Kč a uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s Pošumavským sportovním sdružení 

příslušnou smlouvu.  

Termín: ihned        Zodpovídá: pí I.Kudryová  

 

Bod č. 80/4: 

Rada města byla seznámena se žádostí IV - Nakladatelství s. r. o.  Praha o příspěvek na vydání 

příručky pro děti  „První pomoc není věda“ . Rada města poskytnutí příspěvku neschválila a 

uložila místostarostovi města žadatele o rozhodnutí RM informovat.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 81/4: 

Rada města byla seznámena se žádostí Domova pro seniory v Kaplicích o  poskytnutí příspěvku 

na  činnost  domova. Rada města poskytnutí příspěvku neschválila  a uložila  místostarostovi 

města  žadateli odpovědět.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 82/4: 

Rada města  projednala žádost  organizátorů  festivalu Expediční kamera o  užití znaku  na 

plakáty propagující tuto akci. Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném  znění schválila užití znaku pro výše uvedené účely a uložila kanceláři starosty 

žadatele informovat.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. J. Tománek  

 

Bod č. 83/4: 

Rada města projednala  žádost nakladatelství Kapucín  Duchcov o poskytnutí  příspěvku na 

vydání knihy povídek Hugo Kepky, klatovského rodáka. Rada města  schválila poskytnutí  

dotace ve výši 16 000,- Kč za podmínky, že na vydání příspějí  i ostatní města, která jsou 
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s jménem Hugo Kepky spojena (jedná se o město Most a Turnov).  

Rada města uložila  kanceláří místostarosty města  uzavřít s nakladatelstvím příslušnou smlouvu 

obsahující   uvedenou podmínku.  

Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

 

Bod č. 84/4: 

Rada města byla seznámena s návrhem  Vltava-Labe-Press, a.s. na spolupráci s městem, při 

které by bylo město zavázáno k určité finanční  investici (pro rok 2012 70 až 100 tis. Kč). Rada 

města nabídku vydavatele Klatovského deníku neschválila a  uložila starostovi města jej o 

rozhodnutí RM informovat.  

Taermín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 85/4: 

Rada města projednala žádost  cyklistického klubu Angels MTB Klatovy o použití znaku města 

na cyklistické dresy mladých cyklistů i dospělých. Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválila užití znaku města pro výše uvedené účely a 

uložila kanceláři starosty města  žadatele o užití znaku  informovat.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. J. Tománek  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                starosta města                      místostarosta  

 

 

 

 

                                                    Ing. Václav C h r o u s t  

                                                            místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 86/5: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 87/5: 

Rada města projednala  návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující  závěry:  

1/ prodej pozemků  v k. ú. Klatovy – obecní pozemky zastavené přeložkou silnice II/185 Pod  

    Borem  - rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  obecních pozemků o  

    celkové výměře 21 356 m
2 

do vlastnictví Plzeňského kraje za cenu dle znaleckého posudku  

    obvyklou 495 Kč/m
2
 takto:  

    a) prodej pp. č. 1960/4, 4164/1, 4164/2, 4164/3, 4164/4, 4164/5, 4164/6  a 4242/12 v k. ú.  

        Klatovy o celkové výměře 12 484 m
2
 za celkovou kupní cenu 6 179 580 Kč v roce 2012, 

    b) prodej pp. č. 4164/7 o výměře  3 645 m
2
 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní cenu  1 804 275  

        Kč v roce 2012  s podmínkou  zachování komunikace ve stávajícím rozsahu,  

    c) prodej části pozemků  pp. č. 4164/11, 4164/17,   4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34,  

        4164/36, 4164/44 v k. ú. Klatovy o celkové výměře   5 227 m
2
 za celkovou kupní cenu  

        2 587 365 Kč ve III. čtvrtletí 2014, v současné době     formou smlouvy o budoucí smlouvě  

        kupní. 

 

2/ bezúplatný převod pozemků – schválení omezujících  a sankčních podmínek – rada města  

    doporučila zastupitelstvu města schválit omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod  

    pozemků – pp. č. 279/11 a 279/12 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 212 m
2
 do majetku města  

    od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových, Rašínovo nábřeží 3902, Praha 2  

    – Nové Město.  

 

3/ žádost o úhradu daně z převodu nemovitostí – rada města rozhodla o úhradě daně z převodu  

    nemovitostí ke směnné smlouvě s manž. Stříbných  v celkové výši cca 1 500 Kč  městem  

    Klatovy.  

 

4/ Klatovy, Airweb, Retex  Plzeňská – pokládka chráničky HDPE pro optický kabel 

5/ Klatovy, Airweb, Cibulkova   - pokládka chráničky HDPE pro optický kabel  

6/ Klatovy, Airweb  - nemocnice  

    Rada města rozhodla stáhnout tyto tři majetkoprávní úkony z programu jednání s tím, že  

    budou předloženy  po jednání pana místostarosty Ing. Chrousta se  zástupcem  společnosti  

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. února 2012 
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    Airweb.  

 

 

 

7/ Klatovy, BV SPEKTRUM, parc. č. 4351 – NN - uložení nového zemního kabelu – rada města  

    souhlasila s předloženou dokumentací pro územní řízení na stavbu: „Klatovy, BV  

    SPEKTRUM, parc.  č. 4351 – NN“ a s pokládkou kabelu nízkého napětí do obecního  

    pozemku č. 3792/1 v k. ú. Klatovy s těmito podmínkami:  

    a) termín realizace akce bude technicky a časově koordinován s akcí města: „Klatovy –  

        výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1“, 

    b) za uložení sítě  uhradí investor městu poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH v platné výši,  

    c) před vydáním územního rozhodnutí  na uvedenou akci stavebník  požádá  hospodářský  

        odbor MěÚ  o povolení  k umístění sítě do silničních pozemků  místních komunikací,  

    d) před zahájením  výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích  

        stavebník požádá  v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke  

        zvláštnímu užívání.  

 

8/ pronájem  pozemku v k. ú. Klatovy – rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 279/5 v      

k. ú. Klatovy o výměře  cca 270 m
2
 pro 8 parkovacích míst paní JJ, Klatovy na dobu neurčitou 

za celkovou  cenu 16 000 Kč + DPH/rok + inflace za podmínky zachování průchodu 

k cukrárně v Aretinově ulici.  

 

9/ Klatovy, Tajanov, Kal III/0228 přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov (severozápadní  

    obchvat) – informace o stavu majetkoprávního vypořádání – rada města vzala na vědomí   

    informaci o stavu výstavby severozápadního obchvatu.  

 

Bod č. 88/5: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim  zákona  na akci „Klatovy – stavební úpravy vodojemu Hůrka2“ 

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru  nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Šimáček – stavby, spol. s r. o., Točník 106, 339 01 Klatovy,  

    IČ 25220560, 

2/ uložila starostovi města ukončit  zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 982 344,- Kč bez DPH, 2 378 813,- Kč včetně  

    DPH.  

    Termín: dle  zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 89/5: 

Rada města  

1/  rozhodla o vyloučení uchazeče  - firmy INVESTTEL s. r. o. Klatovy, IČ49193503 ze  

     zadávacího řízení  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Klatovy, Riegrova  
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     ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů  

     v požadovaném rozsahu.  

 

 

2/ rozhodla o vyloučení  uchazeče – firmy Project plus Klatovy, spol. s r. o., IČ49791788 ze  

    zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  „Klatovy, Riegrova  

    ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“  z důvodu nesplnění požadavků zadavatele   

    uvedených v zadávacích podmínkách.  

 

3/ rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Transmix beton, spol. s r. o., IČ49790129 ze  

    zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Klatovy, Riegrova ulice  

– rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ z důvodu nedoložení  zdůvodnění mimořádně nízké  

nabídkové ceny ve stanovené lhůtě.  

 

4/ rozhodla o ukončení  zadávacího řízení  veřejné  zakázky malého rozsahu  na stavební práce   

    mimo režim  zákona  na akci „Klatovy, Riegrova ulice – rekonstrukce vodovodu a  

    kanalizace“. 

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS, s. r. o., Domažlické předměstí 610, 339 01  

    Klatovy IČ26375869. 

  

5/ uložila  starostovi města  ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít s  

    vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu  1 749 833,- Kč bez DPH, 2 099 799,- Kč včetně  

    DPH.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 90/5: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky  malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona na akci „Klatovy, Riegrova a Studentská ulice – oprava povrchu  

    chodníků a  vozovky“. 

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 180, 339 01 Klatovy,  

    IČ45357307.  

2/  uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  

     s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 954 983,34 bez DPH,  5 945 980.01 včetně  

     DPH.  

     Termín: dle  zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 91/5: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
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    mimo režim zákona na akci „Oprava povrchu MK Klatovy, Luby 2012“.  

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 180, 339 01 Klatovy, 

    IČ45357307.  

2/ uložila starostovi města  ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 204 301,94 bez DPH, 6 245 162,34 včetně DPH.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 92/5: 

Rada města projednala  zprávu HO týkající se  vybudování cyklostezky podél silnice I/22 

Klatovy – Beňovy, pískovna“. Rada města schválila realizaci  cyklostezky do pískovny 

v Beňovech s napojením na komunikaci směrem na Poborovice  a  uložila  

a) hospodářskému odboru  pracovat i s kratší variantou  dle diskuze  

b) odboru rozvoje města vytipovat vlastníky pozemků v obou trasách  cyklostezky.  

      Termín: RM 10.4. 2012    Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

                 pí Ing. D. Pleskotová  

      

 

Bod č. 93/5: 

Rada města  

1/  projednala zprávu  hospodářského odboru  ohledně organizace klatovské pouti v roce 2012 a  

     s předloženou  zprávou vyslovila souhlas,  

2/  souhlasila se  zněním  smlouvy mezi Městem Klatovy a panem Vlastimilem  Lagronem  na  

     zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit  114 695,- Kč, 

3/  schválila  poplatky  uvedené  v textu zprávy,  

4/  uložila hospodářskému odboru  zajistit přípravu klatovské pouti  v roce 2012 v termínu od      

     6. 7. do  8. 7. 2012 včetně  zajištění uzavírek  všech potřebných komunikací včetně prostor  

     náměstí, odklonu dopravy, odklonu MHD i linkové dopravy, zajištění organizace trhů a  

     následného úklidu, zajištění mobilních toalet na náměstí a v Plánické ulici, odvozu odpadu  

     prostřednictvím TSMK a OHK s. r. o.  

     Termín: dle textu      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 94/5: 

Rada města  

1/ doporučila zastupitelstvu města na základě návrhu výběrové komise poskytnout půjčku  

    z Fondu rozvoje bydlení – XXXV. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 500 000 Kč,  

2/ uložila  

a) hospodářskému odboru  

      informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XXXV. kola půjček z Fondu rozvoje  

      bydlení po schválení v ZM.  

      Termín: po jednání  ZM dne 20. 3. 2012 Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
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b) finančnímu odboru  

      uzavřít  s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po schválení v ZM. 

      Termín: po jednání  ZM – průběžně   Zodpovídá: pí V. Kolorosová  

 

Bod č. 95/5: 

Rada města  

1) souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování půjček  z fondu    

     rozvoje  bydlení – XXXVI. kolo  

2) uložila  hospodářskému odboru  

     vyvěsit řízení o posuzování  žádostí na úřední desce a dále toto zveřejnit v místním tisku 

     Termín: ihned      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

3) schválila výběrovou a pracovní komisi s tím, že garantem za přípravu materiálů, shromáždění  

    podkladů a svolání komise je za hospodářský odbor F. Kocfelda a za finanční odbor                 

    V. Kolorosová.  

           Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

                                                                                                       pí V. Kolorosová 

 

Bod č. 96/5: 

Rada města  projednala materiál předložený místostarostou města p. Ing. Chroustem týkající se  

městské hromadné dopravy v Klatovech  a výsledků jednání s dopravci. Rada města  po  

rozsáhlé diskuzi konstatovala, že  trvá na  dodržení smluvního ujednání  - varianta 2  

navrhovaného řešení a očekává ze strany ČSAD  autobusy Plzeň, a.s.  další jednání. Uložila 

místostarostovi města  informovat o rozhodnutí  rady města  provozovatele  městské hromadné 

dopravy v Klatovech.  

Termín: i hned      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Bod č. 97/5: 

Rada města  

1/ rozhodla  o zahájení zadávacího řízení k veřejné  zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim  zákona č. 137/2006 Sb.  „Štěpánovice –silnice I/27 místo pro přecházení“   

    formou písemné výzvy dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním  

    na vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  
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    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 3. 2012 (pondělí) od 10:00 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucího HO.  

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Aleš Buriánek     JUDr. Jiří Štancl  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Ivan Baroch  

    František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 3. 2012 (středa) od 10:00 hodin  

    jejího zasedání  v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila hospodářskému odboru předložit radě města dne 27. 3. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 98/5: 

Rada města projednala zápis  z komise pro  kulturu a vzhled města ze dne 6. 2. 2012, 

odsouhlasila  změnu osazení sochy sv. Jana Nepomuckého dle předloženého návrhu, ostatní 

body  zápisu včetně  příloh vzala RM na vědomí.  

 

Bod č. 99/5: 

Rada města  projednala  zápis  č. 22 z bytové komise ze dne 15. 2. 2012 a k jednotlivým bodům 

přijala následující závěry:  

k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv  - rada města  1/ schválila  

a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, s p. JJ na dobu určitou 

od 29. 2. 2012 do 28. 2. 2013, nájemné 44.91 Kč/m
2
, 

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy s pí RŽ na dobu určitou 

od 29. 2. 2012 do 31. 8. 2012, nájemné 65,- Kč/m
2
, 

c) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy s pí HP na dobu určitou 

od 29. 2. 2012 do 28. 2. 2013, nájemné 65,-  Kč/m
2
 , 

d) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, s p. JV a  pí HV  na 

dobu určitou od 10. 3. 2012  do 9. 3. 2013, nájemné 65,- Kč/m
2
 , 

e)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, s p. VM a pí GM na 

dobu určitou od  16. 3. 2012 do 15. 9. 2012, nájemné 44,91 Kč/m
2
, 
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f)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, s p. KR, na dobu 

určitou od 10. 3. 2012 do 9. 3. 2013, nájemné 32,- Kč/m
2
, 

2/ vzala na vědomí  prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 9. 3. 2012 u  

    bytu č. 8, na adrese Klatovy, s pí AB 

 

3/ rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy  a pověřila Správu  

nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením bytu č. 5, na adrese Klatovy,  jehož 

nájemcem je p. JJ  

 

4/ vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s pí AH a p. HH, bytem Klatovy,  

a pověřila  Správu nemovitostí Klatovy  s. r. o.  vyklizením bytu. 

 

k bodu 3 – prodloužení smluv o ubytování na sociální ubytovně  - rada města schválila  

a) uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce  č. 54 na adrese Klatovy, s pí 

AM od 10. 3. 2012 do 31. 12. 2012, 

b) uzavření  smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 37 na  adrese Klatovy, s p. 

JP od 10. 3. 2012 do 31. 12. 2012, 

c) uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 48 na adrese Klatovy, s pí IP 

od 10. 3. 2012 do 31. 12. 2012. 

 

k bodu 4 – přidělení volného bytu – rada města schválila  

a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+1 s příslušenstívm,  

s p. FK bytem, Klatovy na dobu určitou s platností od 9. 3. 2012 do 9. 3. 2013, 

nájemné 65,- Kč/m
2
         

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 1+1 s příslušenstívm,  

s pí JM, Klatovy, na dobu určitou s platností od 9.3. 2012 do 9. 3. 2013, nájemné  

65,- Kč/m
2
, 

                          
c)   uzavření nájemní smlouvy k bytu (bezbariérový) č. 15, kat. A1, 1+1  

 s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s AP s platností od 12. 3. 2012, nájemné 

44,91 Kč/m
2
, 

d) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 304, kat. A1, 0+1 s příslušenstvím, na adrese 

Klatovy, s pí JM, bytem Klatovy s platností od 12. 3. 2012, nájemné 44,91 Kč/m
2
 

e)  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 605, kat. A1, 0+1 s příslušenstvím na adrese  

     Klatovy, s pí MH s platností od 12. 3. 2012, nájemné 44,91 Kč/m
2
. 

 

k bodu 5 – výpověď z nájmu bytu – manž. K, Klatovy – rada města se ztotožnila se  

                  stanoviskem bytové komise  

 

k bodu 6 – žádost o uzavření  nájemní smlouvy – MJ, JM, Klatovy,  

                  – rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu        

                  č. do 30. 6. 2012. 
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Bod č. 100/5: 

Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory a k bodu 911 přijala následující 

závěr – schválila přidělení novinového stánku ve Vídeňské ulici panu ZR.  

 

 

Bod č. 101/5: 

Rada města schválila uzavření dohody o finančním příspěvku do fondu oprav  Společenství 

vlastníků čp. 6/IV v Klatovech na sanaci zdiva ve výši 82% z celkové  hodnoty díla  a uložila 

Správě  nemovitostí Klatovy s. r. o.  připravit dohodu s SVJ.  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 102/5: 

Rada města schválila  použití finančních prostředků investičního fondu Technických služeb 

města Klatov na rekonstrukci vnějších omítek krematoria  do max. výše 250 tis. Kč a na nákup 

osobního auta  pro středisko krematorium do max. výše 300 tis. Kč.  

 

Bod č. 103/5: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřenou mezi Městem Klatovy  a IM, ZJ, JJ, PV 

a Ing. RR – předmět smlouvy: část pp. č. 1420/2 v k. ú. Klatovy – změna: čl. III – původní  

    výměra 1 330,5 m
2
, nová  výměra 1 300,5 m

2
 – poř. č. 45 

 

2/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a EB, Klatovy – předmět smlouvy: část 

pp. č. 1420/2 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění  dočasné stavby – plechového 

přístřešku – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 46 

 

3/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a manž. Ing. M a MUDr. EN, Klatovy- 

předmět smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 ve vztahu k celku inženýrské 

na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 

47 

 

4/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. J a LV,  Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu  co do 1/31 ve vztahu k celku inženýrské 

infrastruktury na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. 

Klatovy – poř. č. 48 

 

 

5/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Va MK, Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 ve vztahu k celku inženýrské 

infrastruktury na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. 

Klatovy – poř. č. 49 
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6/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a JŠ,  Klatovy a MŠ, Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu každý co do 1/62 ve vztahu k celku inženýrské 

infrastruktury na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. 

Klatovy – poř. č. 50 

 

7/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Ing. P a MUDr,. EN, Klatovy – 

předmět smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 2/31 ve vztahu k celku  

inženýrské infrastruktury na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 

3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 51 

 

8/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a manž. L a MH, Klatov y – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 ve vztahu k celku inženýrské 

infrastruktury na pozemcích p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86v k. ú. 

Klatovy – poř. č. 52 

 

9/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Ing. P a MUDr. EN, Klatovy – 

předmět smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 2/31 pozemků p. č. 3197/148, 

3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č.53 

 

10/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a manž. Ing. M a MUDr.EN, Klatovy – 

předmět smlouvy: darování spoluvlastnického podíklu co do 1/31 pozemků p. č. 3197/148, 

3197/157, 3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 54 

 

11/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. L a MH,  Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 pozemků p. č. 3197/148, 3197/157, 

3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 55 

 

12/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. V a MK, Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 pozemků p. č. 3197/148, 3197/157, 

3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 56 

 

13/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. J a LV, Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu co do 1/31 pozemků p. č. 3197/148, 3197/157, 

3197/169, 3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 57 

 

14/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a JŠ, Klatovy a MŠ, Klatovy – předmět 

smlouvy: darování spoluvlastnického podílu každý co do 1/62 pozemků p. č. 3197/148, 

3197/157, 3197/169,3246/2 a 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 58 

 

15/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy a BO, Klatovy – 

předmět smlouvy: části p. č. 967/1, 965/11 a 4351 v k. ú. Klatovy –  zbytkové pozemky po 

výstavbě komunikace a trafostanice v Zahradní ulici – poř. č. 59 
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16/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Ing. J a MUDr. AK, Klatovy – 

předmět smlouvy: pp. č. 533/11 v k. ú.  Klatovy – poř. č. 60 

 

17/ dohodu spoluvlastníků uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o.  a Stavebním a  

      nájemním družstvem Klatovy, Plánická 125/V – předmět smlouvy: dohoda o způsobu  

      financování stavebních oprav – výměna střešní krytiny 125/V, Klatovy – poř. č. 61 

 

18/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  

      a.s., zast. JH projekt s. r. o.  – předmět smlouvy: pp. č. 2774/37 v k. ú. Klatovy – účel  

      smlouvy: umístění zemního  kabelu NN – věcné břemeno se zřízuje  úplatně na dobu  

      neurčitou – poř. č. 62 

 

19/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatov y a ČEZ Distribuce,  

      a.s., zast. USEN s. r. o.  Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 184/14 a 184/25 v k. ú.  

      Štěpánovice – účel smlouvy: umístění zemního kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje  

      úplatně na dobu neurčitou  - poř. č. 63 

 

20/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy  a ČEZ  Distribuce,  

      a.s. zast. USEN s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 2186/20 v k. ú. Klatovy – účel  

      smlouvy: umístění zemního kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu  

      neurčitou – poř. č. 64 

 

21/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  

      a.s., zast. Ing. Pavlem Hlavatým – projekty elektrických zařízení a poskytování software,  

      Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 318/4 v k. ú. Štěpánovice – účel smlouvy: umístění  

      zemního kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 65 

 

22/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s.  

      zast. USEN s. r. o., Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 7/5 v k. ú. Štěpánovice – účel  

      smlouvy: umístění zemního kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje úplatně  na dobu  

      neurčitou – poř. č. 66 

 

23/ smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  

      a.s., zast. USEN s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 66/21 a 262 v k. ú. Otín u  

      Točníku – účel smlouvy: přípojka kNN – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu  

      neurčitou – poř. č. 67 

 

24/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. 

      zast. USEN s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 447/1 a 451/1 v k. ú. Klatovy – účel  

      smlouvy: umístění zemního kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu  

      neurčitou – poř. č. 68 



11

 

25/ podlicenční smlouvu uzavřenou mezi Plzeňským  krajem  a Městem Klatovy -  předmět  

      smlouvy: oprávnění k výkonu práva  užívat dílo „Účelová katastrální mapa pro projekt   

      Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ – podlicence je poskytována bezúplatně –  

      poř. č. 69 

 

26/ podlicenční smlouvu uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Městem Klatovy – předmět  

      smlouvy: oprávnění k výkonu práva užívat dílo „Ortofotomapa Plzeňského kraje 2011“ –  

      podlicence je poskytována bezúplatně – poř. č. 70 

 

27/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a NEGEBU s. r. o. Lhota 183, Plzeň  -  

      předmět smlouvy: restaurování sochy Žena s růží v městských sadech v Klatovech – poř. č.  

      71 

 

28/ smlouvu o nájmu nebytových   prostor  (č. smlouvy 2/2012)  uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy, zast. SNK s. r. o. a RK – předmět smlouvy: Vídeňská čp.,  

      Klatovy – účel smlouvy: fotoateliér – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 72 

 

Bod č. 104/5: 

Rada města schválila  pronájem  části nemovitosti – nebytového prostoru provozovny  - 

masérské služby v objektu Podhůrecká  Klatovy III a uzavření nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou s pí JL, Obytce.  

 

Bod č. 105/5: 

Rada města projednala  žádost Klubu českých turistů o spolupráci při pořádání  turistického 

pochodu Klatovský karafiát. Rada města  rozhodla zařadit tuto akci do Zlatého fondu a 

poskytnout  KČT dotaci na  rok 2012, - 20 000,- Kč a rok  2013 rovněž 20 000,- Kč  a uložila 

právničce města uzavřít se žadateli uzavřít příslušnou smlouvu.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková  

 

 

 

 

Bod č. 106/5: 

Rada města byla informována o petici  obyvatel   z Budovcovy ulice týkající se  výstavby RD 

v části bývalého areálu  firmy Klatex. Rada města uložila zabývat se jednotlivými  

připomínkami a zástupci petičního výboru odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr  

 

Bod č. 107/5: 

Rada města vzala na vědomí dopis obyvatel  domu Palackého 3/II, Klatovy.  
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Bod č. 108/5: 

Rada města schválila dohodu spoluvlastníků  domu čp. 125/V o způsobu financování stavebních 

oprav – výměna střešní krytiny  tak, že město se bude podílet na opravě  částkou 110 tis. Kč. 

Tato částka bude čerpána  z bytového fondu spravovaného Správou nemovitostí Klatovy s. r. o.  

 

Bod č. 109/5: 

Rada města byla informována o změně Organizačního řádu  MěÚ – kapitoly V, čl. 13 týkající se  

hodnocení vedoucích pracovníků úřadu a uložila tajemníkovi  MěÚ  zajistit plnění této změny.  

       Zodpovídá: p. M. Šafařík  

 

Bod č. 110/5: 

Rada města projednala zápis ze schůze komise  pro výchovu, vzdělávání a sport  a k žádostem o 

mimořádné dotace přijala tyto závěry:  

1/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením – žádost o dotaci na zajištění akcí pro  

    postiženou mládež – rada města schválila   poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na klubovou  

    činnost,  

2/ Atletika Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města schválila poskytnutí  

    dotace ve výši 11 000,- Kč, 

3/ Epoché, o. s. – žádost o dotaci na provoz Linky důvěry – rada města požaduje předložit  

    frekvenci služeb pro Klatovy za rok 2011, 

4/ Jan Adamec, Strážov – žádost o dotaci na zabezpečení hasičské soutěže – rada města  

    schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč, 

5/ Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na uspořádání  krosového běhu – rada  

    města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na materiál bez cen, 

6/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – žádost o dotaci na oceňování bezplatných  

    dárců krve – rada města schválila poskytnutí dotace ve  výši 10 000,- Kč, 

7/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – žádost o dotaci na okresní kolo Hlídek  

    mladých zdravotníků – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč, 

8/ Svaz zdravotně postižených Šumava – žádost o dotaci na zajištění činnosti svazu – rada města  

    schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč, 

9/ Krystal, občanské sdružení – žádost o dotaci na aktivity sdružení – rada města  schválila   

    poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč. 

Rada města uložila kanceláři pana místostarosty  postupovat ve smyslu závěrů.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová 

 

Bod č. 111/5: 

Rada města se v diskuzi vrátila k objektu veřejných WC ve dvoře radnice. Rada města  v této 

souvislosti uložila odboru rozvoje města nechat zpracovat rozpočet jak na rekonstrukci 

uvažovaného objektu včetně  zpracování PD ve zjednodušeném rozsahu, tak  na demolici 

stávajících veřejných WC.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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 Bod č. 112/5: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R.Salvetr  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r    JUDr. Jiří Š t a n c l  

                  starosta města           místostarosta  

 

 

                                                 Ing. Václav C h r o u s t  

                                                        místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 113/6: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých  usnesení.  

 

Bod č. 114/6: 

Rada města  

1/ schválila finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města  dle  

    návrhů  uvedených v závěrech z projednání výsledků hospodaření za rok 2011,  

 

2/ schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření za rok 2011 a uložila vedoucím  

    odborů a ředitelům  příspěvkových  organizací tyto závěry splnit. 

       Zodpovídají: vedoucí odborů a ředitelé PO 

 

3/ doporučila  Zastupitelstvu města souhlasit  po projednání závěrečného  účtu za rok 2011  

    s celoročním hospodařením města a řízených příspěvkových organizací  v roce 2011, a to bez  

    výhrad.  

 

    Závěry  z projednání výsledků hospodaření:  

 

Hospodářská činnost města – Spravování  majetku města:  

Rada města schválila použití výsledku hospodaření za rok 2011 na technické zhodnocení 

nemovitostí ve výši 9 445 tis. Kč a na úhradu splátek hypotečních úvěrů ve výši  

4 196 tis. Kč se zaúčtováním na účet  432 HV z minulých let.  

 

Technické služby města Klatov:  

Rada města schválila  příděl finančních prostředků z výsledku hospodaření za r. 2011 ve výši 

5 495tis. Kč do rezervního fondu a schválila použití prostředků rezervního fondu na krytí 

ztráty ve výši 1 257 tis. Kč z roku 2010.  

 

Městský ústav sociálních služeb Klatovy: 

Rada města schválila příděl ze zlepšeného  výsledku hospodaření do rezervního fondu 

organizace ve výši 121 tis. Kč.  

 

 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 13. března 2012 
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Městská knihovna Klatovy:  

Rada města schválila příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 206 tis. Kč do 

rezervního fondu organizace.  

 

 

 

Městské kulturní středisko Klatovy:  

Rada města  schválila  

a) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 570 tis. Kč a do  

      fondu odměn 77 tis. Kč 

b) zvýšení limitu na platy o 216 tis. Kč  z důvodu  rozšíření činnosti organizace.  

 

 Základní škola Tolstého ul. Klatovy:  

  Rada města schválila použití rezervního fondu ve výši 1 tis. Kč na krytí ztráty za rok 2011. 

 

  Základní škola  Čapkova ul Klatovy.: 

  Rada města schválila příděl ze zlepšeného  výsledku hospodaření ve výši 3 tis. Kč do       

  rezervního fondu organizace.  

 

  Základní škola Plánická ul. Klatovy :  

  Rada města schválila příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 406 tis. Kč do    

  rezervního fondu organizace.  

 

  Masarykova  základní škola Klatovy: 

  Rada města schválila příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 278 tis. Kč do  

  rezervního fondu organizace.  

 

  Mateřská škola Studentská ul. Klatovy:  

  Rada města  schválila příděl ze zlepšeného  výsledku hospodaření ve výši  16 tis. Kč do  

  rezervního fondu organizace.  

 

  Dále rada  města uložila:  

  1/ ředitelům příspěvkových organizací  

      provést aktualizaci plánů na rok 2012 s tím, že je  nutné dodržet rozpočty  zejména u  

      mzdových prostředků a režijních nákladů (materiál, služby, energie)  - předložit                     

      p. místostarostovi Ing. Chroustovi. 

      Termín: 31. 3. 2012    Zodpovídají: ředitelé příspěvkových  

                                                                                                          organizací  

 

  2/ ředitelům  základních škol  

      ve spolupráci  s odborem rozvoje města   požádat o dotaci z Operačního programu   

      vzdělávání pro konkurenceschopnost  
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          Zodpovídají: ředitelé základních škol  

                                                                                    Spolupracuje: pí Ing. D. Pleskotová  

  

 

 

 

  3/ Městskému kulturnímu středisku Klatovy 

       sledovat vypsané dotační projekty Plzeňského kraje do oblasti kultury a podávat  žádosti o  

       dotace na kulturní akce města.  

       Úkol: stálý      Zodpovídá: pí Mgr. H. Haladová  

 

Bod č. 115/6: 

Rada města  

1/ schválila  

    a) závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2011,  

    b) složení Ústřední inventarizační komise pro rok 2012 

 

2/ uložila  správcům majetku  

    zabezpečovat  trvale řádné a efektivní hospodaření s majetkem.   

    Úkol:stálý       Zodpovídají: správci majetku  

 

Bod č. 116/6: 

Rada města projednala v působnosti  valné hromady obchodních společností  rozbory činnosti a 

hospodaření společností za rok 2011  -  Odpadového hospodářství Klatovy s. r. o., Lesů města 

Klatov s. r. o.  a Správy nemovitostí Klatovy s. r. o. s tím, že závěry  z projednání budou 

uvedeny v samostatných rozhodnutích.  

 

Bod č. 117/6: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ prodej pozemku v k. ú. Střeziměř, pp. č. 225/12 – rada města tento majetkoprávní úkon  

    nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení.  

 

2/ bezúplatný převod stavby do majetku města  - rada města doporučila ZM schválit bezúplatný  

    převod stavby kanalizačního řadu vybudovaného v pp. č. 560/4 v k. ú. Luby, v délce cca 39  

    bm   od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18,     

    306 13 Plzeň  do majetku města.  

 

3/ bezúplatný převod pozemku – schválení omezujících a sankčních podmínek – rada města  

    doporučila ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu pp. č. 4146 o výměře 130 m
2
 v k. ú.  

    Klatovy od ČR-Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6 do majetku města s věcným  

    břemenem na umístění telekomunikačního vedení s omezujícími a sankčními podmínkami,  

    evid. č. 1218333579.  
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4/ zrušení pronájmu – rada města  rozhodla  

    a) o zrušení pronájmu pp. č. 2003/5 v k. ú. Klatovy o výměře 405 m
2
 k 31. 12. 2011  

panu MB, Klatovy   

 

    b) o předání pozemku pp. č. 2003/5 o výměře  405 m
2
 do správy TSMK za účelem provádění    

         jeho údržby.  

 

5/ Klatovy, Vančurova  ulice 57/I – vyhlášení  výběrového řízení – rada města uložila odboru  

    rozvoje města vyhlásit nové výběrové řízení na prodej domu čp. 57/I se stp. č. 498 o výměře  

    308 m
2
 a pozemkových parcel č. 4168/2 a 4128/1 o celkové výměře 253 m

2
 v k. ú. Klatovy   

    s vyvolávací cenou  2 500 000 Kč, s termínem  uzávěrky nabídek 31. 3. 2012.  

 

6/ zřízení věcných břemen ve prospěch správce sítě – rada  města rozhodla o zřízení věcných  

    břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích  ve vlastnictví Města Klatovy –  

    umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav pro následující akce: 

    a) k. ú . Štěpánovice – Štěpánovice, čp. 48 – vzdušný kabel NN pp. č. 262/16 ve vlastnictví  

        Města Klatovy v rozsahu cca 12 bm vzdušného kabelu NN + umístění 1 ks sloupu za  

        jednorázovou úhradu ve výši cca 2 900 Kč + DPH v platné výši,  

    b) k. ú. Tajanov – garáž – vzdušný kabel NN – pp. č. 382/7, 370/17, 370/8 ve vlastnictví  

        Města Klatovy v rozsahu cca 9 bm vzdušného kabelu NN + umístění 1 ks sloupu za  

        jednorázovou úhradu ve výši 2 300 Kč + DPH v platné výši  

    c) k.  ú. Klatovy – ul. Ke Spravedlnosti – pp. č. 2012/22 kNN – pp. č. 2012/20ve vlastnictví  

        Města Klatovy v rozsahu cca 3 bm zemního kabelu + umístění 1 ks pojistkové skříně za  

        jednorázovou úhradu ve výši 1 500 Kč + DPH v platné výši  

    d) k. ú. Klatovy – BV SPEKTRUM, parc. č. 4351 – kNN – pp č. 3792/1 ve vlastnictví Města  

        Klatovy v rozsahu cca 168 bm zemního kabelu za jednorázovou úhradu ve výši cca 33 600  

        Kč + DPH v platné výěi.  

 

7/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného  

    břemene ve prospěch firmy RWE GasNet s. r. o. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy  

    v k. ú. Klatovy  - umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav vedení  

    NTL plynovodu pro akci „Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek Klatovy – ulice  

    Plzeňská, Pod Koníčky“ – nemožnost  rekonstrukce v původní  trase z důvodu požadavku  

    města na neporušení povrchu  zrekonstruovaného  parkoviště u Bouchalky – v pp. č. 2050/4,  

    2050/17, 3582/1, 3405/50, 4055 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 113  bm  za  

    jednorázovou úhradu ve výši cca 11 300 Kč + DPH v platné výši.  

 

Bod č. 118/6: 

Rada města vzala na vědomí zápis  z jednání  majetkové komise ze dne 5. 3. 2012 . 
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Bod č. 119/6: 

Rada  města  

1/ schválila  zveřejnění 1. Cenové mapy  stavebních pozemků  (grafické i textové části) na  

    internetových stránkách města. 

 

 

2/ uložila odboru rozvoje města  zajistit aktualizaci  cenové mapy ve stanoveném termínu ve  

    spolupráci se zhotoviteli  1. CMSP za cenu 50 000 Kč včetně DPH.  

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 120/6: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné  zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“  

    formou písemné výzvy  zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na  

    vývěsce. 

 

2/ rozhodla o základním  hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání  obálek ve složení:  

    členové:       náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková  

    Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 3. 2012 (čtvrtek) od 9 :00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:       náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr  

    Bc. MartinKříž      JUDr. Jiří Štancl  

    Aleš Buriánek      Petr Fiala  

    Peter Pošefka      Ing. Petr Žák  

    Bc. Igor Jakubčík      Ing. Jaromír Kalivoda  

    Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá  

    Mgr. Sylva Sejpková     Ing. Libor Nebeský  

    Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 2. 4. 2012 (pondělí) od 10:45 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM:       
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6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení  dle doplněného návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit radě města dne 10. 4. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. P leskotová  

 

8/ doporučila  ZM schválit zařazení akce „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“ do  

    rozpočtu města pro rok 2012 s částkou  3 000 000 Kč.  

 

Bod č. 121/6: 

Rada města  

1/ uložila  

a) starostovi města  podat o stavu  plnění úkolu – PD „Pečovatelské byty, Plánická ul, 

Klatovy“  informaci  ZM 20. 3. 2012 

      Termín: dle textu     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

b)  odboru rozvoje města  zajistit od zpracovatele původní PD cenu  za poskytnutí licenčních  

     práv pro třetí osobu.  

     Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

c)  odboru rozvoje města  vyhlásit  veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na  

     „Přepracování PD na výstavbu 23 b.j. Klatovy, Plánická  ul. dle podmínek dotačního  

     programu MMR – pečovatelské byty“ s termínem uzávěrky nabídek do 29. 3. 2012 

     (PD by měla splňovat  parametry podle  nového  zákona o VZ) .  

     Termín. Ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

2/ rozhodla  o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:       náhradníci:  

     Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr  

     Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

     Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  

     a uložila jejím  členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 3. 2012 (čtvrtek) od 9:30 hodin  

     jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM:  

 

4/ jmenovala hodnotící komise ve složení:  

   členové:       náhradníci:  

   Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf  Salvetr  

   Bc. Martin Kříž      JUDr. Jiří Štancl  
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   Aleš Buriánek      Petr Fiala  

   Bc. Igor Jakubčík     Ing. Jaromír Kalivoda  

   Ing. Daniela Pleskotová     Mgr. Sylva Sejpková  

   Ing. Pavel Boublík     František Kocfelda  

   Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  

 

   a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 2. 4. 2012 (pondělí) od 11:30 hodin  

   jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

5/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

6/ uložila odboru  rozvoje města předložit RM dne 10. 4. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné  zakázky.  

    Termín: dle textu     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 122/6: 

Rada města  doporučila zastupitelstvu města  

1/ schválit  realizaci výstavby betonové stěny  coby součásti oplocení hřiště Pod Koníčky  

    za cenu 72 000 Kč včetně DPH.  

2/ schválit  zařazení akce „Hrací stěna – hřiště Pod Koníčky , Klatovy“ do rozpočtu města pro  

    rok 2012 s částkou 72 000 Kč.  

 

Bod č. 123/6: 

Rada města  

1/ doporučila schválit zařazení  akce „Demolice objektu bývalé skautské  klubovny, Klatovy  

    do rozpočtu města pro rok 2012 s částkou  240 000,00 Kč. 

2/ uložila starostovi města a odboru rozvoje města po schválení akce v ZM 20. 3. 2012 uzavřít  

    Smlouvu o dílo na realizace akce s Technickými službami města Klatov za cenu  

    239 726,00 Kč s termínem realizace do 30. 4. 2012 

    Termín: dle textu     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                   pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 124/6: 

Rada města  

1/ doporučila ZM schválit  zařazení akce „Hřiště Habartice“ do rozpočtu města pro rok 2012  

    s částkou 563 300,00 Kč.  

2/ uložila odboru rozvoje města  provést výběr dodavatele prací  podle pravidel Státního   

    zemědělského intervenčního fondu.  

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 125/6: 

Rada města  doporučila  zastupitelstvu města schválit  
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1/ rozdělení dotace ve výši 300 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR, Programu regenerace MPZ 

    pro rok 2012 takto:  

a) 81 tis. Kč  na akci „Oprava hradební zdi čp. 63/, Klatovy“  

b) 219 tis. Kč na akci „Restaurování schodiště Arciděkanský kostel Klatovy“. 

 

 

   2/ poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Klatovy ve výši 62 tis. Kč  

       odpovídajícímu stanovenému 20% podílu z celkové ceny díla ve výši 313 tis. Kč na  

       realizaci akce „Restaurování schodiště Arciděkanský kostel Klatovy – I. etapa“.  

 

 Bod č. 126/6: 

 Rada města   

 1/  rozhodla o vyloučení uchazeče, firmy MACÁN PROJEKCE DS s. r. o. Klatovy, IČ  

     28057198 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Regenerace  

     PS Pod Hůrkou, Klatovy“ z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.  

     Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  

 

 2/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  

     režim  zákona na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou , Klatovy“. Rada města se ztotožnila  

     s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je  

     nabídka firmy Ing. Radek Pikhart, Vrhaveč 100, Klatovy IČ69948186.  

 

3/ doporučila ZM schválit  zařazení akce „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“ do rozpočtu  

     města pro rok 2012 s částkou  850 000,- Kč  

 

4/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 680 000,- Kč bez DPH, 816 000,- Kč včetně DPH,  

    po schválení financování  v ZM 20. 3. 2012.  

    Termín: po 20. 3. 2012    Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová                    

 

Bod č. 127/6: 

Rada města  

1/ vzala na vědomí  informaci o Průmyslové zóně Pod Borem v rámci II. etapy obsazenosti.  

 

2/ doporučila  zastupitelstvu města  

a) uzavřít smlouvy o ukončení SOBK na pozemky p. č. 4212 a 4215 v k. ú. Klatovy a  

      uložila odboru rozvoje města předat volný pozemek 4215 do správy TSMK do doby  

      uzavření nové SOBK a zveřejnit nabídku prodeje za schválených podmínek.  

               Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

b) schválit  prodej pozemku p. č. 4212 p. MK, Klatovy, za cenu 320 Kč/m
2
. Úkon bude  
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zajištěn uzavřením SOBK s úhradou zálohy ne výši 1/3 z kupní ceny pozemku.  

 

 

 

 

Dále rada města   

1/ doporučila ZM schválit  uzavření Dodatků č. 1 k SOBK na prodej pozemků v průmyslové  

    zóně Pod Borem takto:  

    a) pozemek p. č. 4214  - p. M, Bezděkov, prodloužení do 14. 5. 2014 s úhradou  

        zálohy ve výši 200 000,- Kč v termínu 03/2012 + zvětšení výměry o cca 3 000 m
2
 + sankce  

       500,- Kč za každý kalendářní den prodlení , 

 

    b) pozemek p. č. 4213  - firma Klatex – rada města uložila odboru rozvoje města  jednat     

        s firmou  Klatex ve smyslu diskuze.   

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

2/ doporučila ZM schválit 

a) změnu umístění části pozemku č. 4204 o výměře cca 7 000 m
2
 pro budoucího  investora  

      WT DESIGN s. r. o. posunutím o cca 7 m od oplocení sousedního pozemku č. 4193 v k. ú.  

      Klatovy při zachování  původně schválené výměry,  

b) prodej zbytkového pozemku o výměře cca 700 m
2
 firmě Premiér Energy s. r. o., Plzeň za  

      cenu smluvní 160 Kč/m
2
, celkem cca 112 000 Kč.   

 

Bod č. 128/6: 

Rada města   

1/ rozhodla o uzavření  Dodatků č. 2 ke Smlouvám na projekty:  

a) Centrum odpadového  hospodářství Klatovy – stavební práce  

b) COH – dodávka vozidla  

c) COH – dodávka vybavení  

d) Zateplení objektů DD 815, 816 a DPS 832, Klatovy  

e) Rekonstrukce technologie SCZT – jižní větev – Klatovy – II. etapa –  

týkající se prodloužení termínu pro doručení Výzvy k zahájení plnění do 15. 5. 2012 a 

případným  prodloužením konečného termínu dokončení díla,  individuálně  projednaného 

s dodavateli. Ostatní ujednání smluv zůstávají nezměněny.  

Zejména u akce Rekonstrukce technologie SCZT – jižní větev – Klatovy pověřuje  RM odbor 

rozvoje města jednat tak,  aby technologické části stavby byly provedeny v původně sjednaném 

termínu do 31.8.2012. V případě dalších částí stavby ukládá jednat o případném prodloužení 

termínu max. o 2 měsíce pod podmínkou, že  nebude ohrožen provoz  Klatovské teplárny a.s. – 

dodávka tepla.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

2/  uložila starostovi města, právničce města a odboru rozvoje města zajistit uzavření Dodatků     

     č. 2  ke Smlouvám.  
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     Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková  

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  

 

 

Bod č. 129/6: 

Rada města  

1/ souhlasila s doplněním  a opravou stávajícího značení cyklotras  na území města a osazení  

    nevyznačených úseků  cyklotras novými dopravními značkami dle příslušné vyhlášky.  

 

2/ uložila hospodářskému odboru  podat žádost o poskytnutí dotace dle pravidel Plzeňského  

    kraje v rámci programu „Podpora  rozvoje  cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském  

    kraji v roce 2012“ – předmět podpory dle čl. III. odst. 1c).  

 

Bod č. 130/6: 

Rada města vzala na vědomí zápis  z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  ze dne   

20. 2. 2012 a uložila předsedům komisí  předložit  do 30. 4. 2012 stanovisko k úpravám  

Mercandinových sadů.  

Termín: dle textu      Zodpovídají: předsedové komisí 

 

Bod č. 131/6: 

Rada města vzala na vědomí  zápis z komise pro udržitelný rozvoj, zdravé město a místní 

agendu 21 ze dne 20. 2. 2012.  

 

Bod č. 132/6: 

Rada města  vzala na vědomí svodku událostí za měsíc únor 2012 předloženou velitelem 

Městské policie v Klatovech.  

 

Bod č. 133/6: 

Rada města schválila  program Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat dne 20. března 

2012 v 19:00 v malém sále Kulturního domu v Klatovech.  

 

Bod č. 134/6: 

Rada města ve smyslu § 102  odst. 2 písm. m/ zákona č. 128000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a VAK SERVIS s. r. o. Klatovy – předmět  

    smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, Riegrova  ulice – rekonstrukce  

    vodovodu a kanalizace“ – poř. č. 73 

 

2/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy  a firmou ŠIMÁČEK – STAVBY s. r. o.  

    Točník  - předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy – stavební úpravy  

    vodojemu Hůrka 2“  - poř. č. 74 
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3/ smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene  uzavřenou mezi  

    Městem Klatovy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – předmět smlouvy: p. č. 449/1 v k. ú.  

    Štěpánovice u Klatov – účel smlouvy:  uložení vodovodního řadu v rámci akce „Štěpánovice  

– u prodejny svítidel – prodloužení vodovodu“ – poř. č. 75 

4/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a. s.  – předmět  

    smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, Riegrova a Studentská ulice – oprava  

    povrchu chodníků a vozovky“  - poř. č. 76    

 

5/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s.  – předmět  

    smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava povrchu MK Klatovy, Luby 2012“ –  

    poř. č. 77 

 

6/ smlouvu o zřízení  věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Ing. J a BR, 

Štěpánovice  – předmět smlouvy: stp. č. 6349 a pp. č. 4250 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: 

právo umístění a užívání 5 parkovacích míst a vymezení přístupu k těmto místům ve 

prospěch města Klatovy – věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou –poř. č. 78 

 

7/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a EF, manž. V a SK, Ing. VK a Ing. PL  - 

předmět smlouvy: stp. č. 2353/2, pp. č. 3209/84, pp. č. 3209/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 79 

 

8/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy a AŠ, Klatovy – předmět smlouvy: 

bezúplatný převod vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury – vodovodního řadu – 

„Klatovy, Čínov – prodloužení vodovodu“  - poř. č. 80 

 

9/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 3/2012) uzavřenou mezi Městem Klatovy,  

    zast. SNK s. r. o. a ZR  - předmět smlouvy: pp. č. 3410/1, Vídeňská ulice,  

    Klatovy – účel nájmu: novinový stánek – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 81 

 

10/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  

      uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno – předmět  

      smlouvy: pp. č. 2020/4, 2050/17, 3582/1, 3405/50, 4055 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy:  

      plynárenské zařízení pro akci „Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek – Plzeňská  

      ulice a Pod Koníčky, Klatovy“ – poř. č. 82 

 

11/ smlouvu  o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  

      a.s., zast. firmou ProjektEL s. r. o. Klatovy  - předmět smlouvy: pp. č. 3228/2 v k. ú. Klatovy  

      – účel smlouvy: Klatovy, U Čedíku  - kNN“ – poř. č. 83 

 

12/ smlouvu o zřízení věcných břemen uzavřenou mezi Městem Klatovy a Telefónicou Czech  

      Republic , zast. EPLcond s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy: parc. č. 184/14, 184/15 v k. ú.  

      Štěpánovice u Klatov – účel smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního  
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      komunikačního vedení k pozemkům – poř. č. 84 

 

 

13/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zast. firmou GA Energo technik, s. r. o. Plzeň – předmět  

      smlouvy: pp. č. 3792/1 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: pokládka zemního kabelu NN –        

      poř. č. 85 

 

14/ smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s.  zast. PRO-servis, Plzeň – předmět smlouvy: pp. č. 262/16  

      v k. ú. Štěpánovice u Klatov – účel smlouvy: Štěpánovice, čp. 48 – NN – vzdušný kabel NN  

      a umístění 1 ks sloupu – poř. č. 86 

15/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatov y a ČEZ Distribuce,  

      a.s. zast. firmou SEG s. r. o. , Plzeň – předmět smlouvy: pp. č. 2478/5, 3405/11, 3586,  

      3587/1 v k. ú. Klatovy  - účel smlouvy: „Klatovy, Rozhrání, Rubáš  - kNN“ – poř. č. 87 

      

16/ smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE GasNet,         

      s. r. o. Ústí nad Labem – předmět smlouvy: parc. č. 13/1, 444/15, 44/18 v k. ú. Štěpánovice u  

      Klatov a parc. č. 2147/11, 2147/3, 2147/13 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: „Plynofikace a  

      přípojky obce Štěpánovice“ – poř. č. 88 

 

17/ smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE GasNet,          

      s. r. o. Ústí nad Labem  a p. JW, Štěpánovice  – předmět smlouvy: stp. č. 18  

      v k. ú. Štěpánovice u Klatov – účel smlouvy: „Plynofikace a přípojky obce Štěpánovice“ –  

      poř. č. 89 

 

18/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce a.s.  

      zast. Václavem Širokým – projekce elektro, Pocinovice – předmět smlouvy: pp. č. 269/1  

      v k. ú. Sobětice u Klatov – účel smlouvy: „Sobětice – NN, kNN“ – poř. č. 90 

 

19/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a  

      Povodím, s. p. Praha – předmět smlouvy: parc. č. 686/6 v k. ú. Tupadly u Klatov – účel  

      smlouvy: umístění  stavby  výústního objektu z hladinového přelivu pro odvod vody  

      z požární nádrže  zřizované v rámci akce „Tupadly – požární nádrž – oprava vypouštění a  

      povolení k nakládání s vodami“ – poř. č. 91 

 

20/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a  

      pí MB, Střeziměř  – předmět smlouvy: p. č. 23 v k. ú. Střeziměř – účel  

      smlouvy: vodovodní přípojka a přípojka NN pro čerpadlo  - poř. č. 92 

 

21/ smlouvu o zrušení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČR-Hasičský   

      záchranný sbor Plzeňského  kraje – předmět smlouvy: objekt bydlení čp. 396/II na stp. č.  
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      1711 v k. ú. Klatovy  -  poř. č. 93 

 

 

Bod č. 135/6: 

Rada města schválila  užití finančních prostředků investičního fondu Technických služeb města 

na rekonstrukci rozvodu pitné vody v areálu TSMK do výše max. 450 tis. Kč.  

 

Bod č. 136/6: 

Rada města doporučila zastupitelstvu města   schválit  žádost o snížení prodejní ceny bytů 

v domě  čp. 293/II, Masarykova ul., Klatovy.  

 

Bod č. 137/6: 

Rada města projednala zprávu Správy nemovitostí Klatovy s.r . o.  a  

1/ doporučila zastupitelstvu města  vyhovět žádosti pí RI o snížení prodejní ceny  

    bytu a prodat bytovou jednotku  č., Wolkerova za cenu dle znaleckého posudku, 

2/ vzala na vědomí  zprávu o prodeji uvolnění bytové jednotky č. 633/16, Plzeňská 633/II,  

    Klatovy a bytové jednotky č. 490/9, Pod Hůrkou 490/III, Klatovy a doporučila zastupitelstvu  

    města prodej těchto jednotek schválit.  

3/ k žádosti  sl. TK  doporučila  ZM schválit  zřízení zástavního práva a uzavření  

    zástavní smlouvy k b.j. č. 490/9 ve prospěch vybrané úvěrující banky.  

 

Bod č. 138/6: 

Rada města vzala na vědomí přehled  o poskytnutých dotacích městem za rok 2012 z Fondu 

dotací.  

 

Bod č. 139/6: 

Rada města vzala na vědomí informaci pana starosty o  

1/  jednání ohledně Krytého plaveckého bazénu, které se uskuteční dne 19. 3. 2012 v 16:00  

     hodin v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice 62/I 

2/ protipovodňových opatřeních v Lubech.  

 

Bod č. 140/6: 

Rada města projednala žádost Atletiky Klatovy o  možnost užití znaku  na propagaci akce Velká 

cena města Klatov v atletice. Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění schválila  užití znaku pro výše uvedené účely a uložila kanceláři starosty  

žadateli odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek  

 

Bod č. 141/6: 

Rada města projednala  možnosti umístění info sloupů  ve městě a shodla se na následujících 

místech:  

1/ Rybníčky – křižovatka Dobrovského – Plzeňská,  
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2/ Pod Koníčky – Plzeňská (směr Bouchalka),  

3/ před KD  od ulice Plzeňská,  

4/ trojúhelník zeleně  u Mercandinových sadů. 

Rada města uložila hospodářskému odboru požádat o vyjádření DI PČR k těmto lokalitám.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 142/6: 

 Rada města vzala na vědomí zápis č. 1/2012 z jednání představenstva společnosti 

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s. ze dne 21. 2. 2012.  

 

Bod č. 143/6: 

Rada města projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 a doporučila jej  zastupitelstvu města  

ke schválení.  

 

Bod č. 144/6: 

Rada města projednala žádost SHC Klatovy  o poskytnutí  dotace na úhradu nákladů spojených 

s dopravou na postupová kola. Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a 

uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 145/6: 

Rada města  projednala žádost pořadatelů  Mistrovství Evropy dvacetiletých v basketbale 

v Klatovech  a rozhodla zařadit tuto akci do Zlatého fondu  a poskytnout na ni  300 tis. Kč. Rada 

města uložila právničce města uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.  

       Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková  

 

Bod č. 146/6: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     Ing. Václav C h r o u s t  

                 starosta města                místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 147/7: 

Rada města  vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 148/7: 

Rada města  projednala zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí  a rozhodla nevypisovat 

výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru.  

 

Bod č. 149/7: 

Rada města vzala na vědomí zprávu  místostarosty p. Ing. Chrousta  o vývoji společnosti 

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. za roky 2007 – 2011.  

 

Bod č. 150/7: 

Rada města po projednání zprávy hospodářského odboru schválila navýšení financí na dopravní 

obslužnost městské hromadné dopravy v Klatovech na 33,- Kč za 1 ujetý km. Rada města 

schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku  veřejné služby ve veřejné městské hromadné 

dopravě  s tím, že bude podpesán po schválení navýšení rozpočtu v ZM dne 15. 5. 2012.  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu   kapitoly HO o 

232 440,- Kč.  

 

Bod č. 151/7: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následujcíí závěry:  

1/ prodej pozemků v k. ú. Klatovy – rada města doporučla  zastupitelstvu města schválit prodej  

    obecních pozemků č. 3678/22, 3678/27, 3672/11, 3672/12, 3672/13 a 3672/14 v k. ú. Klatovy  

    o celkové výměře 850 m
2
 Ing. ZČ, Klatovy II a VH, Klatovy III za cenu dle cenové mapy  

400 Kč/m
2
 , tj. celkem 340 000,- Kč.  

 

2/ bezúplatný převod  pozemků v k. ú. Klatovy – rada města doporučila ZM schválit bezúplatný 

převod pozemků č. 3245/3, 3245/2, 3245,4, 3245/12 v k. ú. Klatovy  o celkové výměře  1 109 

m
2
 od spoluvlastníků Ing. ZČ, Klatovy II a VH, Klatovy III, popř. od jejich právních nástupců 

do majetku města.  

 

3/ bezúplatný převod staveb  - rada města  

a) souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavbu:  

      „Klatovy – Horažďovické předměstí – III. etapa“ s podmínkou dobudování ochranného  

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 27. března 2012 
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      protihlukového valu v celé délce budoucí obytné zástavby a s podmínkou ukončení nově  

      budované komunikace s točnou.  

 

b) doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod staveb do  majetku města od  

      Klatovské stavební  kanceláře  s. r. o., popř. jejich právních nástupců v k. ú. Klatovy:  

      - kanalizační řad DN 250 vč. dvou vpustí v délce 73 m v pp. č. 3678/6, 3678/26, 3245/2 a  

        3245/4 

      - vodovodní řad DN 80 mm včetně jednoho podzemního hydrantu v délce 73 m v pp. č.  

        3678/6, 3678/26, 3245/2 a 3245/4 

      - veřejné osvětlení CYKY-J 4Bx10 včetně dovu lamp v pp. č. 3678/6, 3678/26 a 3245/4 

      - komunikace, chodníky a vegetační  úpravy na pp. č. 3678/2, 3678/3, 3678/6, 3678/21,  

        3245/2, 3245/3 

 

4/ smlouva o vypořádání některých práv a povinností  souvisejících s realizací stavby: „I/27  

    Klatovy, okružní křižovatka  u nemocnice“ – rada města doporučila zastupitelstvu města  

    schválit předloženou Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících  

    s realizací stavby“ „I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice“ na úpravu, přesunutí či  

    opětovné vybudování stavebních objektů města – úpravu chodníkům, vybudování   

    ochranných ostrůvků, přeložku vodovodu, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně.  

 

5/ směna nemovitostí mezi městem Klatovy a Plzeňským krajem – rada města uložila odboru  

    rozvoje města  

a) jednat s KÚPK o akceptování ceny muzejního skladu na stp. č. 4313 v k. ú. Klatovy dle  

      znaleckého posudku zadaného městem Klatovy ve výši 1 200 000,- Kč  

b) vznést dotaz na PK a na ISŠ ohledně areálu pracoviště  odborného výcviku  SIŠ 

Klatovy Na Rozhrání  

c) jednat s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše ohledně  výstavního  pavilonu  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

6/ souhlas se stavebními úpravami ulice a dar stavebních úprav  - rada města  tento  

     majetkoprávní úkon neschválila.  

 

7/ umístění předzahrádek – rada města rozhodla o umístění sezónních  předzahrádek   pro  

    provozovny cukrárna Mléčná, bar PICCOLO, restaurace Beseda, bufet Slavie, kavárna Café  

    Jednorožec na náměstí Míru, restaurace Pod Branou. Rada města uložila ORM a HO  zajistit  

    povolení k umístění  formou Rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání veřejnézho  

    prostranství – místní komunikace.  

                 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                             p. F. Kocfelda  

 

8/ Klatovy, přeložka Klatovy Pod Borem – Tajanov III/0228 – zřízení věcného břemene  ve  

    prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy  



3

    RWE GasNet s. r. o., pro uložení, přístup, provozování, údržby a opravy plynárenského  

    zařízení na pozemku ve vlastnictví města Klatov v rámci akce „III/0228 Přeložka Klatovy Pod  

    Borem – Tajanov (Severozápadní obchvat) pro následujcíí akce:  

 

 

    k. ú. Tajanov, okružní křižovatka u obce Tajanov  - dotčený pozemek – p. č. 126/1 ve  

    vlastnictví  města v rozsahu cca 52 bm  za jednorázovou úhradu ve výši cca 10 400 Kč + DPH  

    v platné výši.  

 

9/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města  rozhodla o zřízení věcného  

    břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku ve vlastnictví města Klatovy v       

    k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 1 ks   

    rozpojovací skříně pro akci „Klatovy, Logistic, čp. 752-NN“  - pp. č. 756/1 ve vlastnictví  

    města Klatovy za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH v platné výši.  

 

Bod č. 152/7:  

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona č. 137/2006 Sb „Sobětice – prodloužení vodovodu“ formou písemné  

   výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na vývěsce.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Pavel Vlček     Eva Slabá  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 16. 4. 2012 (pondělí) od 11:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM:   

 

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradnicí:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf  Salvetr  

    Aleš Buriánek     JUDr. Jiří Štancl  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Bc. Igor Jakubčík     Ing. Jaromír Kalivoda  

    Mgr. Jaromír Veselý    Mgr. Věra Tomaierová  

    Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  
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    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Libor Nebeský  

    Pavel Vlček     Ing. Jiří Kučera  

 

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2012 (středa) od 9:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit radě města dne 24. 4. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 153/7: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim  zákona na akci „Štěpánovice-silnice I/27 místo pro přecházení“.  

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy INVEST TEL s. r. o. IČ 49193503.  

 

2/ Rada  města   uložila starostovi města ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným  

    způsobem a uzavřít s vybranou firmou  Smlouvu o dílo za cenu 530 577,- Kč bez DPH,  

    636 692,40 Kč včetně DPH.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 154/7: 

Rada města schválila finanční příspěvek Dětskému diagnostickému ústavu, Středisku výchovné 

péče, ZŠ  a ŠJ  Plzeň  odloučenému pracovišti Domažlice SVP ve výši 3 000,- Kč  pro rok 2012 

na uskutečnění  víkendových a zážitkových akcí pro klienty ambulantní nebo následné péče 

uvedeného střediska . Příspěvek bude poskytnut  z rozpočtu kapitoly 8 – odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví.  

       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá  

 

Bod č. 155/7: 

Rada města vzala na vědomí  rozdělení částky na  granty pro jednotlivé žadatele a uložila  

1/ kanceláři pana místostarosty  

    uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 

    Termín: průběžně      Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

2/ odboru ŠKCR  předložit na příští zasedání RM zprávu ohledně  Klatovského betlému  a  

    projektu Jazz bez hranic.  

    Termín: 10. 4. 2012     Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
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Bod č. 156/7: 

Rada města  projednala zápis  č. 3/12 z jednání  bytové komise ze dne 21. 3. 2012 a 

k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  

k bodu  1 -   informace vzala rada města na vědomí   

 

k bodu 2 – prodloužení  nájemních smluv – rada města  

a) vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 9. 4. 2013  u       

      bytu č. 3, na adrrese Klatovy, s pí SR a p. MR. 

b)  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,  

s p. JH na dobu určitou od 8. 4. 2012 do 7. 4. 2013, nájemné 44,91 Kč/m
2
  

          c)  schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,  

s pí BJ na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012, nájemné 44,91 Kč/m
2 

          d) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,   

s p. Jaroslavem J a pí ZČ na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 

                  e)  schválila prodloužení   nájemního vztahu k bytu č. 4 na adrese Klatovy  

s p. KW o 6 měsíců.  

 

k bodu 3 – prodloužení smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada  města schválila  

                   uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 49 na adrese Klatovy, 

s pí ST od 10. 4. 2012 do 10. 7. 2012.  

 

k bodu 4 – přidělení volného bytu   - rada města  

                  a) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. B, 1+1 s příslušenstvím,  

Klatovy, s p. ŠB, bytem Klatovy,  na dobu určitou s platností od 6. 4. 2012 do  

5. 4. 2013, nájemné 37,- Kč/m
2 

                          
b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, kat. B, 1+1 s příslušenstvím, na  

adrese Klatovy, s pí MB, bytem Klatovy, , na dobu určitou s platností od  

6. 4. 2012 do 5. 4. 2013, nájemné 37,- Kč/m
2
  

                  c) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 313, kat. A1, 0+1 s příslušenstvím na  

adrese Klatovy, s pí FK, bytem Nýrsko, s počátkem nájmu po skončení 

stavebních oprav, nájemné 44,91 Kč/m
2
  

 

k bodu 5 – žádost o sochválení výměny bytů – rada města schvaluje dohodu o výměně bytu č. 6  

na adrese Klatovy, jehož nájemcem se stane pí RS a p. MS  a bytu č. 10 na adrese 

Klatovy,  jehož nájemcem se stane pí MV, nájemné obou bytů 44,91 Kč/m
2
. Rada 

města  dále schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy,  

s pí MV na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013, nájemné 44,91 Kč/m
2.

. 

 

k bodu 6 – výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušení povinností nájemce -  rada města  

                  rozhodla o vypovězení nájmu z bytu dle § 711 odst. 2 písm. b) hrubé porušování  

                  povinností vyplývající s nájmu bytu – byt není řádně vytápěn  

- pí MH, bytem Klatovy, byt. č. 5 
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- p. JK, bytem Klatovy, byt. č. 17 

- p. MM, bytem Klatovy,  byt č. 7.  

 

                  k bodu 6. 4. –  Klatovy 800/II, byt č. 2 -  uložila rada města panu místostarostovi   

                  podat zprávu o podmínkách  bydlení pí H. 

        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

k bodu 7 – žádost o uzavření nájemní smlouvy  - rada města schválila  uzavření  dohody o  

skončení  nájmu s DB a DB o ukončení  nájmu  bytu č. 12, . Rada města schválila 

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Klatovy, s p. VF na dobu určitou 1 rok. 

Počátek nájmu po uvolnění bytu stávajícími nájemnci, nájemné 65,- Kč/m
2
.  

 

Bod č. 157/7: 

Rada města vzala na vědomí zápis  z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 5. 3. 2012.  

 

Bod č. 158/7: 

Rada  města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne        

19. 3. 2012.  

 

Bod č. 159/7: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

odvolala p. Ing. Marka Hnojského na vlastní žádost  z funkce člena komise pro územní rozvoj, 

urbanismus a RMPZ a  jmenovala  za člena této komise pí Ing., Ing. arch. Barboru Dolejší., 

Klatovy 673/III.  

 

Bod č. 160/7: 

Rada města souhlasisla se snížením nabídkové ceny za bytovou jednotku č. 294/18, Masarykova 

294/II, Klatovy na cenu 1 090 000,- Kč (včetně provize RK).  

 

 

 

 

 

Bod č. 161/7: 

Rada města po projednání zprávy ředitelky Městské knihovny  ohledně  minimalizace spotřeby 

elektrické energie uložila panu místostarotovi Ing. Chroustovi jednat s paní ředitelkou ve smyslu 

diskuze.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Bod č. 162/7: 

Rada města  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila  
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1/ smlouvu o souhlasu s připojením  k čistírně odpadních vod  uzavřenou mezi Městem Klatovy  

    a  obcí Mochtín – předmět smlouvy: výstavba 14 RD v Újezdci u Mochtína – napojení  

    kanalizace do ČOV – poř. č. 94 

 

2/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Mgr. J a Ing. 

MI, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 967/60, 967/59, 967/1 a 4351 v k. ú. Klatovy – poř. č. 95 

 

3/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  uzavřený mezi Městem Klatovy a Silnicemi Nepomuk a  

    STAWO Přeštice s. r. o. – předmět smlouvy – COH – I. etapa – změna termínu  pro zahájení  

    plnění  - poř. č. 96 

 

4/ smlouvu o bezúplatném převodu majetku  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČR-Hasičským   

    záchranným sborem PK – předmět smlouvy – automobil VW TRANSPORTER, autoradio  

    Sencors CD, A31 nosič kontejnerů – poř. č. 97 

 

5/ dodatek č. 2 ke smluvě o výkonu autorského dozoru uzavřený mezi Městem Klatovy a  

    Interprojekt odpady s. r. o. Praha – předmět smlouvy – COH Klatovy – I. etapa – změna  

    termínu pro zahájení plnění – poř. č. 98 

 

6/ dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřený mezi Městem  

    Klatovy a Ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 – předmět smlouvy – COH Klatovy – I.  

    etapa – změna termínu pro zahájení plnění – poř. č. 99 

 

7/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 –  

    předmět smlouvy – zhotovení projektu a projektové dokumentace na akci „Regenerace PS  

    Pod  Hůrkou, Klatovy“ – poř. č. 100 

 

8/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy a TSMK  - předmět smlouvy – dodávka  

    stavebních prací pro dílo „Odstranění objektu na parcele č. st. 2822 v k. ú. Klatovy“ – poř. č.  

    101 

 

 

9/ dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřený mezi Městem Klatovy a společností ELKOPLAST  

    CZ s. r. o. Zlín – předmět smlouvy – dodávka zařízení pro COH Klatovy – změna termínu pro  

    zahájení plnění  - poř. č. 102 

 

10/ dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřený mezi Městem Klatovy a společností TERRAMET,  

      spol. s. r. o. Čestlice – předmět smlouvy – dodávka vozidla – kolového nakladače pro COH  

      Klatovy -  poř. č. 103 

 

11/ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a souhlasu se zřízením stavby   

      uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE GasNet , s. r. o. zast. RWE Distribučními službami  
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      s. r. o. Brno  a Správou a údržbou silnic PK  - předmět smlouvy – stavba plynárenského  

      zařízení pro stavební akci „Přeložka – III/228, přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov, SZ  

      obchvat Klatovy“ – poř. č. 104 

 

12/ smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Klatovy a PK, Točník  –  

      předmět smlouvy: část pp. č. 128/2 v k. ú. Točník – účel smlouvy: umístění včelstev – poř. č.  

      105 

 

13/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Klatovy a OSF 2000, s. r. o. Liberec  

– předmět smlouvy: zateplení objektu Domova pro seniory čp. 815, 816 a Domu s byty   

zvláštního určení čp. 832, Klatovy – změna termínu pro zahájení plnění  - poř. č. 106 

 

14/ dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřený mezi Městem  

      Klatovy a společností Adestik s. r.  o. Vrhaveč 99 – předmět smlouvy: zateplení objektu  

      Domova pro seniory čp. 815, 816 a Domu s byty zvláštního určení čp. 832, Klatovy – změna  

      termínu pro zahájení plnění – poř. č. 107 

 

15/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Klatovy a Jindřichem Lachoutem –  

      MonTop a Dřevotvar – Řemesla a stavby s. r. o. – předmět smlouvy – rekonstrukce  

      technologie SCZT – jižní větev – Klatovy –II. etapa – změna termínu pro zahájení plnění  -  

      poř. č. 108 

 

16/ dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřený mezi Městem  

      Klatovy a společností Adestik s. r.  o. Vrhaveč 99 – předmět smlouvy – rekonstrukce  

      technoiogie SCZT – jižní větev – Klatovy – II. etapa – změna termínu pro zahájení plnění –  

      poř. č. 109 

 

17/ dodatek č. 2  ke smlouvě o výkonu autorského dozoru  uzavřený mezi Městem Klatovy a  

      Karlem Kačerem, U Borského parku 3, Plzeň – předmět smlouvy – rekonstrukce technologie  

      SCZT – jižní větev – Klatovy- II. etapa – změna termínu pro zahájení plnění – poř. č. 110 

 

 

18/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s.  zast. MV Projekt Klatoy, s. r. o. – předmět smlouvy – pp. č.  

      756/1 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy – umístění zařízení distribuční soustavy – „Klatovy,  

      Logistic, čp. 752 – NN“ – poř. č. 111 

 

19/ smlouvu č. 2/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  

      Městem Klatovy a Ing. JK, Klatovy – předmět smlouvy:  

      souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro zahradu do pozemků ve vlastnictví města  

      Klatov – pp. č. 969/2 v k. ú. Klatovy, Zahradní ulice – smlouva se uzavírá na dobu určitou –       

      1 rok – poř. č. 112 



9

 

20/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zast. Elektroprojekce Vincíbr, s. r. o Dalovice  - předmět  

      smlouvy: pp. č. 382/7, 370/17, 370/8 v k. ú. Tajanov u Tupadel – účel smlouvy: umístění  

      vzdušného kabelu NN a umístění 1 ks sloupu – poř. č. 113 

 

21/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a. s. zast. Elektroprojekce Vincíbr, s. r. o. Dalovice  - předmět  

      smlouvy – pp. č. 2012/20 v k. ú. Klatov y- účel smlouvy – umístění zemního kabelu NN a  

      přípojková skříň – ul. Ke Spravedlnosti – poř. č. 114 

 

22/ smlouvu o dílo   na zpracování  lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Klatovy  

– Kašperské Hory 2 – uzavřenou mezi Městem Klatovy a LHProjekt a.s. Brno  - předmět  

smlouvy: kompletní zpracování lesních  hospodářských osnov pro zařizovací obvod Klatovy 

-  Kašperské Hory 2 spadající do působnosti města Klatovy jako obce s rozšířenou  

působností s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 – poř. č. 115 

 

Bod č. 163/7: 

Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport  ze dne 26. 3. 

2012 a k jednotlivým bodům přijala následujcíí závěry:  

k  bodu 2 – výjimka  z počtu dětí pro MŠ Klatovy, Studentská 601 – rada města  schválila  

                   výjimku  z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2012/2013 dle předloženého materiálu – 

                   přílohy.  

 

k bodu 1 – k žádostem o mimořádné dotace:  

                  a) KVH US Armor Klatovy o. s.  – žádost o dotaci na dopravu techniky na setkání  

                      historických vojenských klubů – rada města  uložila předložit  specifikaci nákladů  

                      na dopravu  

                  b) Nadační fond Gaudeamus při gymnáziu Cheb – žádost o dotaci na organizaci  

                      dějepisné soutěže studentů – rada města poskytnutí  dotace neschválila  

          c) Miloš Skořepa – žádost o dotaci na pořádání cyklistických závodů dětí  - rada  

              města schválila poskytnutí dotace ve výši 7 000,- Kč  

          d) Sportovní klub vozíčkářů Zpč. Regionu – žádost o dotaci na pořádání turnaje ve  

               stolním tenise „Cena Klatov“ – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši  

               10 000,- Kč 

          e) NIPI bezbarierové prostředí o. p. s. – žádost o dotaci na zajištění konzultační  

              činnosti – rada města poskytnutí dotace neschválila  

          f) SDH Klatovy -  žádost o dotaci na dopravu a provoz parní stříkačky – rada města  

              schválila poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč  s podmínkou  účasti a ukázky na  

               některé z městských akcí dle dohody 

            g)  Okresní rada Asociace škol. sportovních klubů Klatovy – žádost o dotaci na  

                 úhradu nájmů, nákupu cen, pořádání soutěží – rada města schválila poskytnutí  



10

                 dotace ve výši 10 000,- Kč 

            h)  Sdružení Linka bezpečí – žádost o dotaci na zajištění činnosti sdružení – rada  

                 města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč  

          ch)  Klub přátel Klatovka – žádost o dotaci na pokrytí nájmu a nákladů spojených  

                 s údržbou objektu Hůrka včetně pořádaných akcí – rada města schválila  

                 poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  

            i)   Český svaz chovatelů – žádost o dotaci na výstavu – rada města schválila  

                 poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  

            j)  TJ Sokol Klatovy – žádost o dotaci na účast v republikových akcích – rada města  

                 schválila poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč na dopravu  

            k)  Epoché o. s. – žádost o dotaci na činnost  - rada města schválila poskytnutí  

                 dotace ve výši 4 000,- Kč 

l)   společnost Brnění o.s. – žádost o dotaci na konzultační pomoc v oblasti hazardu 

     -   rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  

m) společnost Demo pictures o.p.s. – žádost o dotaci na pořádání filmařské školy –  

     rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč 

    Rada města uložila  kanceláři pana místostarosty  postupovat ve smyslu      

    rozhodnutí RM.   

    Termín: ihned      Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 164/7: 

Rada města schválila  vyplacení  ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací  ve výši dle 

návrhu.  

 

Bod č. 165/7: 

Rada města projednala  žádost Starokatolické církve v ČR o možnost bohoslužeb v kostele sv. 

Mikuláše v Lubech  a vyslovila souhlas s pořádáním  bohoslužeb o nedělích v době od 18  do 19 

hodin v letním období a od 16  do 17 hodin v zimním období. Rada města uložila odboru ŠKCR 

uzavřít se Starokatolickou církví  příslušnou smlouvu.  

       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

 

 

Bod č. 166/7: 

Rada města schválila postup při výběru ředitele  KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.  

 

Bod č. 167/7: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
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 Mgr. Rudolf S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                 starosta města                        místostarosta  

 

                                                       Ing. Václav C h r o u s t  

                                                                místostarosta  

 



1

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 168/8: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 169/8: 

Rada města vykonávající práva akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyhlásila  

výsledek  výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti. Vítězem výběrového řízení 

se stal  Milan Sekyrka, Na Pátku 877, Rokycany – Nové Město. Rada města uložila  starostovi 

města  vyrozumět  uchazeče  o výsledku výběrového řízení.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr.  Salvetr  

 

Bod č. 170/8: 

Rada města  po projednání zprávy hospodářského odboru uložila odboru rozvoje města ve 

spolupráci s HO jednat s vlastníky dotčených pozemků potřebných pro realizaci akce 

„Cyklostezka podél  silnice I/22 Klatovy, Beňovy, pískovna“ v pořadí I. etapa – var. 1 – vpravo 

podél silnice I/22,  II. etapa – varianta 2B – podél hranic vodní plochy, po stávající cestě 

s vyústěním na silnici těsně před Poborovicemi.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 171/8: 

Rada města  projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ pronájem pozemku v k. ú. Klatovy – rada města  rozhodla o pronájmu  části pozemku č. 2586  

    v k. ú. Klatovy o výměře cca 2 928 m
2
 společnosti Aircraft Service Klatovy s. r. o., Letiště  

    Klatovy 573, 339 01 Klatovy na dobu určitou do 30. 4. 2024  za cenu 20 Kč/m
2
/rok + inflace,  

    celkem 58 560 Kč.  

 

2/ změna nájemce  - rada města rozhodla o změně nájemce  části pp. č. v k. ú.  

Klatovy, a to  z původního nájemce MB na JT, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou, za stejných 

podmínek jako u stávající nájemní smlouvy.  

 

3/ Klatovy, Spojovací  ulice – nástavba řadových garáží – tento úkon zatím vzala rada města na  

    vědomí s tím, že  k němu bude vydáno stanovisko městské architektky, vrátí se zpátky do  

    komise pro územní rozvoj, urbanismus  a RMPZ  a následně do rady města.  

 

USNESENÍ č. 8 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 10. dubna 2012 
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4/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného   

    břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemku ve vlastnictví města Klatovy v     

    k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního  

    kabelu NN pro akci „Klatovy, p. č. 3393/5-kNN“  - pp. č. 3393/2 ve vlastnictví města Klatovy  

    v rozsahu cca 2 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výěi.  

 

5/ Klatovy, výstavba stokové sítě Klatovy – Sobětice – Luby v rámci akce „Klatovy – čisté  

    město“ – zřízení věcného břemene ve prospěch města  - rada města rozhodla o zřízení  

    věcného břemene  k pozemku Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Plzeň jako povinného   

    z věcného břemene pro uložení, přístup, provozování, údržby a opravy kanalizačního zařízení  

    ve vlastnictví Města Klatovy v rámci akce „Klatovy – čisté město“ pro akci  - k. ú. Sobětice,  

    lokalita „Švejcký vrch“ – dotčený pozemek – p. č. 33/2 ve vlastnictví Povodí Vltavy s. p. za  

    jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH v platné výši.  

 

6/ Klatovy, průmyslová zóna Pod Borem  - odstoupení od žádosti umístění na pozemku p. č.  

    4214 – rada města vzala  na vědomí  informaci o odstoupení zájemce od koupě pozemku p. č.  

    4214 v průmyslové zóně Pod Borem a uložila odboru rozvoje města podat informaci ZM dne  

    15. 5. 2012.  

    Termín: dle textu       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

7/ Klatovy, PZ Pod Borem – žádost o prodloužení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na  

    pozemek p. č.  4213 – rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit prodloužení   

    platnosti SOBK na prodej pozemku p. č. 4213 v k. ú. Klatovy firmě Klatex  s. r. o., Nádražní  

    192/III Klatovy do 31. 12. 2012. Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit  po  

    schválení úkonu v ZM 15. 5. 2012 uzavření Dodatku č. 1 k SOBK.  

    Termín: dle textu       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 172/8: 

Rada města 

1/  rozhodla o zahájení realizace akcí:  

a) Centrum odpadového hospodářství Klatovy,  

b) Zateplení  objektů DD 815, 816 a  DPS 832, Klatovy,  

c) Rekonstrukce technologie SCZT – jižní větev – Klatovy – II. etapa  

     formou odeslání písemné Výzvy města k zahájení prací vybraným dodavatelským  firmám    

     v souladu s uzavřenými Smlouvami o dílo včetně dodatků. U akce, uvedené pod písm. c)   

     bude výzva  odeslána ihned poté, co město obdrží ROPD.  
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2/ uložila starostovi města, právničce města a odboru rozvoje  zajistit odeslání písemné Výzvy.  

    Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                                    pí Mgr. S. Sejpková 

                                                                                                                    pí Ing. D.Pleskotová 

 

3/ doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce Zateplení objektů DD 815, 816 a DPS 

    832 Klatovy do rozpočtu města s částkou 4 250 000 Kč  ( 7 mil. Kč schváleno z bytového        

    fondu spravovaného Správou nemovitostí Klatovy s. r. o.) 

 

Bod č. 173/8: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  

    režim zákona  na akci „Projektová dokumentace Pečovatelské byty, Plánická ul., Klatovy“.  

    Rada města  se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru  nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Ing. Radek Pikhart, IČ 69948186.   

 

2/ uložila starostovi města  ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  

    s vybranou  firmou Smlouvu o dílo za cenu 535 000 Kč bez DPH, 642 000 Kč včetně DPH,  

    po předchozím uzavření licenční smlouvy k dílu „Studie Bytových domů – 46 bytů – Plánická  

    ulice, Klatovy“ s firmou  Ing. arch. Karel Hanzlík, IČ 11413867.  

 

Bod č. 174/8: 

Rada města  

1/ rozhodla o  ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  

    režim  zákona na akci „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“ .  

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru  nejvhodnější   

    nabídky, kterou je nabídka firmy PYRAMIDA s. r. o., IČ 26386437.  

 

2/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 223 156 Kč bez DPH, 2 667 787 Kč včetně  

    DPH.  

    Termín: dle zákona      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 175/8: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

    mimo režim  zákona na akci  „Stavební úpravy  vstupní brány na hřbitově v Klatovech“ . 

    Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje  města a rozhodla o výběru  

    nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Alfastav s. r. o., IČ: 18236651.  

 

2/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu  630 305 Kč včetně DPH s tím, že ve Smlouvě  
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    bude zakotvena  rozvazovací podmínka pro případ,  kdy akce neobdrží dotaci v min. výši 60%  

    celkových nákladů.  

    Termín: dle zákona      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

3/ doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Stavební úpravy vstupní brány na  

    hřbitově v Klatovech“ s částkou 631 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2012.  

 

Bod č. 176/8: 

Rada měsata  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na  stavební práce  

    mimo režim  zákona na akci „Oprava střešní krytiny Drslavice čp. 1“.  

    Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Alfastav s. r. o., IČ 182 36 651.  

 

2/ uložila starostovi města  ukončit zadávací  řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    vybranou firmlou Smlouvu o dílo za cenu 670 771 Kč včetně DPH.  

    Termín: dle zákona      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 177/8: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona na akci „Hřiště Habartice“.  

    Rada města se ztotožnila  s doporučením odboru rozvoje a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy Technické služby města Klatov, IČ:074942. 

 

2/ uložila starostovi města  ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou  Smlouvu o dílo za cenu 502 099 Kč včetně DPH.  

    Termín: dle zákona      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 178/8: 

Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise ze dne 2. 4. 2012.  

 

Bod č. 179/8: 

Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory a k bodu  4 přijala následující 

závěr – NP v čp. 65/II, p. D – rada města schválila  přidělení nebytového prostoru Na 

Rybníčkách pro pana ZP, který zde zachová  prodejnu krmiv.  Ostatní body vzala rada města na 

vědomí.  

 

Bod č. 180/8: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  
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1/ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti   uzavřený mezi Městem Klatovy a ČR-Úřadem  

    pro zastupování státu ve věcech majetkových – předmět smlouvy: pronájem id.   

    spoluvlastnických  podílů o velikosti 11/108 pozemků stp. č. 2543/1, 4525 v k. ú. Klatovy –  

    změna – text článku III smlouvy – nájemné  - poř. č. 116 

 

2/ smlouvu o spolupráci  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Klubem českých turistů, odbor  

    Klatovy – předmět smlouvy: spolupráce při turistickém pochodu „Klatovský karafiát“ (2012 a  

    2013) – poř. č. 117 

3/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ředitelstvím silnic a dálnic  ČR –  

    předmět smlouvy: p. č. 265/3 v k. p. Sobětice u Klatov -  hodnota daru  činí celkem 65 758,-  

    Kč – poř. č. 118 

 

4/ smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí   

    uzavřenou mezi  Městem Klatovy a Státním fondem životního prostředí ČR – předmět  

    smlouvy: prioritní osa 4 – Zkvalitnění  nakládání s odpady a odstraňování  starých  

    ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady – účel  

    smlouvy: akce „Centrum odpadového hospodářství Klatovy – I. etapa“  - poř. č. 119 

 

5/ smlouvu  o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci  Operačního programu Životní prostředí   

    uzavřenou mezi Městem Klatovy a Státním fondem životního prostředí ČR – předmět  

    smlouvy: prioritní osa 3 – Udržitelné  využívání zdrojů energie (FS), oblast  podpory 3.2 –  

    Realizace úspor  energie a využití odpadního tepla – účel smlouvy: akce „Zateplení objektu  

    Domov pro seniory čp. 815, 816 a Dům s byty zvláštního určení čp. 832 - poř. č. 120 

 

6/ licenční smlouvu  č. 01/2012 uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. arch. Karlem  

    Hanzlíkem, Plzeň – předmět smlouvy: studie bytových domů  - 46 bytů – Plánická ulice,  

    Klatovy – poř. č. 121 

 

7/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a AN, Klatovy – předmět smlouvy: stp. č. 

1192/3 v k. ú. Klatovy – poř. č. 122 

 

8/ smlouvu o budoucí smlouvě  darovací uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. VČ, Klatovy – 

předmět smlouvy: bezúplatné převedení  vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury – p. č. 

2770/4 v k. ú. Klatovy – poř. č. 123 

 

9/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a AH, Praha – předmět smlouvy: pp. č. 

67/110 v k. ú. Věckovice – poř. č. 124 

 

10/smlouvu o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Povodím Vltavy,  

     státním podnikem  - předmět smlouvy: p. č. 33/2 (vodní plocha)   v k. ú. Sobětice u Klatov –  

     účel smlouvy: výstavba stokové  sítě Klatovy – Sobětice  - Luby vybudované v rámci akce  

     „Klatovy – čisté město“ – věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční úhradu  -        
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 poř. č. 125 

 

11/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce ,  

      a.s. zast. MV Projekt Klatovy, s. r. o. – předmět smlouvy: pp. č. 1447/1 v k. ú. Klatovy –  

      účel smlouvy: umístění zemního kabelu NN  a rozpojovací skříně – věcné břemeno se  

      zřizuje  úplatně  na dobu neurčitou – poř. č. 126 

 

12/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zast. STEMONT JS, s. r. o. – předmět smlouvy: pp. č. 3393/2  

      v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění zemního kabelového vedení NN – věcné břemeno  

      se zřizuje úplatně – poř. č. 127 

 

13/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

      Klatovy a ČEZ Distribuce, a. s. zast. ProjektEL s. r. o.  – předmět smlouvy: pp. č. 1972/3,  

      1972/6  v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístěnízemního kabelového vedení NN a  

      rozpojovací  skříně v piliři  - věcné břemeno se zřizuje  úplatně – poř. č. 128 

 

14/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy a společností INVEST TEL, s. r. o. Klatovy  

      – předmět smlouvy: stavební práce „Štěpánovice – silnice I/27 místo pro přecházení“ – poř.  

      č. 129 

 

15/ smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi Městem Klatovy a Centrem protidrogové  

      prevence a terapie, o. p. s. Plzeň  - předmět smlouvy: „provozování Regionálního terénního  

      programu Centrum protidrogové  prevence a terapie ve městě Klatovy“ – poř. č. 130 

 

16/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o. a firmou Pegisan s. r. o.  

      Plzeň – předmět smlouvy oprava městského  opevnění u čp. 63/I, Klatovy – doba  plnění  od  

      20. 4. 2012 do 30. 5. 2012 – poř. č. 131 

 

Bod č. 181/8: 

Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem za rok 2012 z Fondu 

dotací.  

 

Bod č. 182/8: 

Rada města  vzala na vědomí  svodku událostí za měsíc březen 2012 předloženou velitelem 

Městské policie v Klatovech.  

 

Bod č. 183/8: 

Rada města schválila uzavření nájemní smouvy na byt č. 46, Plánická 125/V s paní LK, 

Svrčovec, na dobu určitou 1 roku.  
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Bod č. 184/8: 

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služby s Centrem protidrogové  prevence a 

terapie, o. p. s., Havířská 11, Plzeň  na období 1. 1. – 31. 12. 2012. Částka  za poskytnuté služby  

ve výši 100 800 Kč bude hrazena  z rozpočtu kapitoly 8, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  

 

Bod č. 185/8: 

Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné soutěže na vytvoření jednotného  vizuálního stylu 

města Klatovy (základem bude značka – grafický symbol a logotyp) a  uložila vedoucímu 

odboru vnitřních věcí  veřejnou  soutěž vyhlásit. Rozhodla, že ceny pro první tři uchazeče  

budou ve výši 25 000,- Kč, 15 000,- Kč a 10 000,- Kč, s vítězem bude uzavřena smlouva na 

zpracování grafického manuálu  v ceně do 50 tis. Kč.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  

 

Bod č. 186/8: 

Radě města byl předložen materiál  zpracovaný architektkou města  týkající se výměny 

veřejného osvětlení na náměstí Míru v Klatovech.  Rada města se po prostudování  materiálu  

k této záležitosti vrátí na příštím jednání RM.        

Termín: RM 24. 4. 2012 

 

Bod č. 187/8: 

Rada města vyslechla informaci o tom, že město obdrželo od Šumavských vodovodů a 

kanalizací a.s.  Zprávu o provozování vodovodu a kanalizace města Klatov za rok 2011. 

Vzhledem k tomu, že je tento materiál  poskytnut i v digitální podobě, bude členům rady tento 

materiál na CD nosiči dán k dispozici.  

Termín: do příští RM       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 188/8 

Rada města  schválila  použití investičního fondu Technických služeb města Klatov na 

rekonstrukci a  úpravy objektu letních lázní takto:  

1/ výstavba oplocení letních lázní   - max. 250 tis. Kč  

2/ výstavba dětského hřiště v letních lázních včetně nákupu herních prvků – max. 150 tis. Kč  

3/ rekonstrukce obkladů v dětském bazénu – max. 70 tis. Kč.  

 

Bod č. 189/8: 

Rada města projednala žádost občanského sdružení „Pomník zakladateli města“  Vysoké Mýto o 

poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení  sochy Přemysla Otakara II. Rada města  

poskytnutí příspěvku neschválila a  uložila starostovi města  žadatelům odpovědět.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 JUDr. Jiří Š t a n c l      Ing. Václav C h r o u s t  



8

                 místostarosta                                              místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bod č. 190/9: 

Rada města vykonávající práva  akcionáře KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. projednala výroční 

zprávu  společnosti za rok 2011. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatném 

rozhodnutí.  

 

Bod č. 191/9: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých  usnesení.  

 

Bod č. 192/9: 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti  finančního odboru MěÚ Klatovy. Na základě  

oznámení pí V. Kolorosové, že končí  ve funkci vedoucí odboru z důvodu odchodu do důchodu, 

k 30. 9. 2012, vyhlásila rada města  výběrové řízení na obsazení funkce VO s nástupem  od       

1. 10. 2012 a uložila tajemníkovi  MěÚ  učinit všechny patřičné kroky k zajištění výběrového 

řízení.  

Termín:  ihned      Zodpovídá: p. M. Šafařík  

 

Rada města v souvislosti s výše uvedeným  vyslovuje pí Věře Kolorosové poděkování  za práci 

ve funkci vedoucí finančního odboru.  

 

Bod č. 193/9: 

Rada města  

1/  rozhodla o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona na akci  

     „Projektová dokumentace na stavební úpravy plaveckého bazénu Klatovy – I. etapa“ výzvou  

     k podání nabídky, adresovanou firmě Šumavaplan s. r. o., Sušice.  

 

2/ uložila 

a) starostovi města a ORM odeslat výzvu o podání nabídky s tím, že RM rozhodne o  

ukončení  zadávacího řízení dne 22. 5. 2012.  

      Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                   pí  Ing. D. Pleskotová 

 

b) odboru rozvoje města zajistit, aby součástí plnění byl autorský dozor a dokumentace byla     

      zpracována v rozsahu dle předložené studie.  

           Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 24. dubna 2012 
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c) starostovi města předložit  tuto  záležitost  ZM  dne 15. 5. 2012.  

      Termín: dle textu     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 194/9: 

Rada města  ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválila užití znaku 

města pro ZAK TV, kde vznikl nový  politicko zpravodajský server a uložila kanceláři starosty 

města žadatele o užití znaku informovat.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek    

    

Bod č. 195/9: 

Rada města se opětovně vrátila k žádosti o udělení  souhlasu k vybudování travnatého pásu 

v Jungmannově ulici  před čp. 311. Rada města uložila hospodářskému odboru prověřit  

obslužnost komunikace, to zn. vjezd, parkování, osazení dopravními značkami.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 196/9: 

Rada města projednala novelu zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/  týkající se přechodného 

ustanovení  čl. II, bodu 5. V souvislosti s tímto  rada města  

a) nevyužila přechodného ustanovení  zákona  a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na  

      obsazení funkce ředitele ZŠ Klatovy, Tolstého  765, schválila  prodloužení funkce  

      ředitele školy Mgr. Vítězslava Šklebeného od 1. 8. 2012 na dobu 6 let.  

 

b) využila přechodného ustanovení  zákona  a rozhodla vypsat výběrové řízení na obsazení  

      funkce ředitelky MŠ Klatovy, Studentská 601 s nástupem od 1. 7. 2012. 

Rada města uložila vedoucí odboru školství, kultury a CR  postupovat ve smyslu usnesení RM.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

 

Bod č. 197/9: 

Rada města byla seznámena s možností vypracování nezávislé analýzy  stavu a vývoje 

KLATOVSKÉ TEPLÁRNY,  a.s. Rada města souhlasila se zadáním vypracování analýzy a 

uložila místostarostovi města  oslovit zpracovatele nabídky.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Bod č. 198/9: 

Radě města byl rozdán materiál nazvaný „Aktualizace  zásobníku akcí“  k prostudování s tím, že  

bude zařazen do programu jednání RM dne 4. 5. 2012.  

Termín: dle textu  

 

Bod č. 199/9:  

Rada města  byla informována o přípravě zadání  nového územního plánu města Klatov, 

informaci vzala na vědomí a uložila  předložit další doplňková stanoviska  a pozvat městskou 
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architektku  na jednání RM dne 4. 5. 2012.  

Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

 

Bod č. 200/9: 

Rada města  projednala zápis  ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne            

23. dubna 2012 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  

k bodu 1 – dotace na pravidelnou činnost – rada města schválila  poskytnutí dotace na  

                   pravidelnou činnost 1 248 oprávěným členům – dotace na 1 člena  činí 600,- Kč.  

                   Dotace  s návrhem nad 50 000,- Kč doporučila  ZM ke schválení. (TJ Sokol  

                   Klatovy, TJ Klatovy, SK Klatovy 1898).   

 

k bodu 2 – k žádostem o mimořádné dotace:  

                  a) MUDr. Michal Kravec – žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů na účast v  

                      rallye – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  

            b) ROSKA Klatovy – žádost o dotaci na úhradu nájemného – rada města schválila  

                poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč  

            c) Jazz bez hranic – žádost o dotaci na hudební projekt  - rada města schválila  

                poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč  

            d) Václav Fiala – žádost o poskytnutí dotace na „Klatovský Betlém“ – rada města   

                 ukládá doplnit žádost o stanovisko komise pro kulturu a vzhled města a městské  

                 architektky 

            e) Kanoistický klub Klatovy – žádost o dotaci na podporu žáka V. Pohanky – rada  

                města ukládá  vyžádat si vyčíslení nákladů na dopravu  

            f) Klub vojenské histroie Infanterie o. s. – žádost o dotaci na dobudování expozice –  

                rada města  ukládá vyžádat si  rozpis nákladů  na dopravu a objasnit přístupnost  

                výstavy pro veřejnost  

            g) TyfloCentrum Plzeň o. p. s. – žádost o dotaci na úhradu provozních nákladů –  

                 rada města poskytnutí dotace neschválila  

            h) Atletika Klatovy -  žádost o dotaci na úhradu dopravy družstva mužů a žen –  

                rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 42 000,- Kč 

          ch) SKP Rapid  Cyklistika o. s.  – žádost o dotaci na pořádání cyklistických  závodů –  

                rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč 

            i ) F. Pojar – Artpromotion -  žádost o dotaci na pořádání akce „Hurá prázdniny“   

                 - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč  

            j) Sportovně střelecký klub Klatovy – žádosti o dotace na pořádání  závodů Kt.  

                pistole a Kt. sniper – rada města schválila poskytnutí dotace na oba závody   

                2 500,- Kč 

            k) KVH US Armor Klatovy o. s. – žádost o dotaci na dopravu  dvou kusů historické  

                 vojenské techniky do Anglie – rada města schválila poskytnutí dotace  ve výši  

                 13 000,- Kč 

Rada města uložila kanceláři pana místostarosty   postupovat ve smyslu výše uvedeného 
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usnesení.  

Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

 

Bod č. 201/9: 

Rada města projednala  návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ prodej pozemku v k. ú. Luby -  pp. č. 1012, směrem na Výhořici – rada města tento   

    majetkoprávní úkon nedoporučila ZM ke schválení  - pozemek je součástí území dotčeného  

    realizací protipovodňových  opatření v rámci KPÚ Luby, 

 

2/ prodej  pozemu v k. ú. Luby – část pp. č. 37/10 (prostranství v sídlišti)  - rada města  

    nedoporučila tento  majetkoprávní úkon ZM ke schválení,  

 

3/ prodej nemovitostí  v k. ú. Klatovy – id. 1/6 z celku nemovitostí bytového domu čp. 52/IV se  

    stp. č. 926 a čp. 54/IV se stp. č. 392 – rada města uložila odboru rozvoje města zjistit odhadní  

    cenu  objektů  a počet bytů  v obou domech.  

    Termín: ihned       Zodpovídá. pí Ing. D. Pleskotová  

 

4/ dar pozemku  v k. ú. Klatovy – rada města doporučila ZM schválit přijetí daru  části pozemku  

    stp. č. 1816 v k. ú. Klatovy o výměře cca 2 m
2
 do majetku města od podílových  

    spoluvlastníků tohoto pozemku. 

 

5/ směna pozemků + zřízení  věcných břemen – rada města doporučila ZM schválit směnu  

    pozemků v k. ú. Klatovy: část obecní pp. č. 2496/4 o výměře cca 100 m
2 

za pp. č. 2496/13 o  

    výměře 183 m
2
 ve vlastnictví Krajské veterinární správy  pro Plzeňský kraj, Družstevní 13,  

    Plzeň s finančním vyrovnáním rozdílu výměr směňovaných pozemků ve výši 600 Kč/m
2
, tj.  

    s doplatkem města ve výši cca 49 800 Kč s podmínkou současného  uzavření věcných břemen  

- chůze a jízdy na pp. č. 2496/3  a 3493/3 v k. ú. Klatovy pro město Klatovy mezi městem  

      Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a Krajskou veterinární správou pro  

      Plzeňský kraj, Družstevní 13, Plzeň jako povinným z věcného břemene, na dobu  

      neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu  1 000 Kč celkem,  

- chůze, jízdy, bezproblémového a bezpečného přístupu a parkování pro město Klatovy na  

      části pp. č. 2496/4 v k. ú. Klatovy mezi Krajskou  veterinární správou pro Plzeňský kraj,  

      Družstevní 13, Plzeň jako povinnou z věcného břemene, na dobu neurčitou, za  

      jednorázovou  finanční úhradu  1 000 Kč celkem.  

 

6/ Klatovy, Vančurova  ulice čp. 57/I – prodej obecních nemovitostí – rada města  uložila  

ORM předložit  výsledek výběrového  řízení zastupitelstvu města bez stanoviska RM.  

    Termín: ZM 15. 5. 2012    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

7/ Klatovy  - Atrium  park Hůrka – obytná  zástavba – optimalizace projektu  - RM nesouhlasí  

    s  předloženými návrhy optimalizace projektu a uložila  městské architektce předložit  
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    upravenou  studii stavby. 

       Zodpovídá: pí Ing. arch. E. Brandová  

 

 

 

8/ navýšení nájmu  za pozemek v areálu Technických služeb města – rada města schválila  

    zvýšení  nájemného na částku 2 496 Kč/rok za id. 11/108 stp. č. 2543/1 a části stp. č. 4525  

    v k. ú. Klatovy ve vlastnictví Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových od             

    1. 1. 2012. 

 

9/ zřízení věcných břemen ve prospěch správce sítě – rada města  rozhodla o zřízení věcných  

    břemen ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy  

    v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav chráničky  

    pro umístění optického sdělovacího vedení pro následující akce:  

a) Klatovy, AIRWEB, Hálkova – optický kabel – pp. č. 2782/4, 3792/1, 3792/13, 3792/21,  

      3792/29, 3792/87, 3792/99, 3792/101 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu  cca  

      957 bm chráničky + umístění  1 ks pilířku za jednorázovou úhradu ve výši cca 191 900 Kč  

      + DPH v platné výši  

b) Klatovy, AIRWEB, Čedík, optický kabel – pp. č. 3185/2, 3204/32, 3206/135, 3682/3 dle  

KN ve vlastnictví  města Klatovy v rozsahu cca 704 bm chráničky za jednorázovou  

      úhradu ve výši cca 140 800 Kč + DPH v platné výši  

 

10/ Klatovy, Hřbitovní ulice – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek – revokace URM –  

  rada města  

  a) v souladu se současně platným Sazebníkem za uložení inženýrských sítí a jiného  

vedení do pozemků ve vlastnictví města Klatovy rozhodla o revokaci usnesení ze dne  

29. 3. 2011 týkající se povinnosti úhrady poplatku za uložení sítí ve výši 200 Kč/bm +  

DPH v platné výši pro akci  „Klatovy, Hřbitovní ulice – stavební úpravy NTL  

plynovodu  a přípojek“  tak, že vstup nebude zpoplatněn, protože se jedná o  

rekonstrukci vedení ve stávající trase.  

      b) ruší  povinnost úhrady poplatku za uložení sítí i pro další  akce schválené RM k realizaci    

          v období  od 4. 1. 2011 do 6. 12. 2011 v případech, kdy se jedná o rekonstrukce vedení ve  

          stávající trase.  

 

11/ rada města vzala na vědomí informace pana starosty ohledně objektu 58/I.  

 

Bod č. 202/9: 

Rada města  

1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  

    mimo režim zákona na akci „Sobětice – prodloužení vodovodu“.  

    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise  a rozhodla o výběru nejvhodnější  

    nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS, s. r. o. Klatovy, IČ 26375869.  
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2/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení  zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  

    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cen 890 590 Kč bez DPH, 1 068 709 Kč včetně DPH.  

    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 

 

 

Bod č. 203/9: 

Rada  města  rozhodla o prodloužení termínu dílčího plnění pro zpracování dokumentace pro 

stavební povolení na akci „Projektová dokumentace Pečovatelské byty, Plánická ul., Klatovy“ 

do 10. 8. 2012.  

 

Bod č. 204/9: 

Rada města  

1/ vyhlásila  veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Analýza rizik kontaminovaného   

    území v k. ú. Nedaničky, pp. č. 389/1 a 404/11 – Skládka TKO Nedaničky v rozsahu bodu 3  

    předložené zprávy,  

 

2/ schválila  seznam firem k účasti,  

 

3/ jmenovala  komisi pro otevírání  obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:   

    Ing. Věra Rozsypalová    Bc. Libuše Špačková  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Daniela Pleskotová  

    Ing. Libor Nebeský    Ing. Václav Chroust  

    a uložila jejím členům zúčastnit se zasedání komise dne 8. 6. 2012 ve 13:00 hodin v kanceláři  

    vedoucího OŽP  č. dv. 22, 3. patro na MěÚ Klatovy, nám. Míru čp. 62/I,  

 

4/ jmenovala  výběrovou a hodnotící komisi ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    JUDr. Jiří Štancl  

    Ing. Věra Rozsypalová    Bc. Libuše Špačková  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Daniela Pleskotová  

    Ing. Vladimír Král     Ing. Jaroslav Nejdl  

    Ing. Libor Nebeský    Bc. Igor Jakubčík  

    a uložila jejím členům zúčastnit se zasedání  komise dne 12. 6. 2012 ve 13:00  hodin  

    v kanceláři vedoucího OŽP č. dv. 22, 3. patro na MěÚ Klatovy, nám. Míru čp. 62/I 

 

5/ schválila způsob financování  uvedený v bodě č. 4 předložené zprávy 

 

6/ schválila datum  vyhlášení a uzavírky VZMR dle bodu č. 8 předložené zprávy.  

 

Bod č. 205/9: 

Rada města projednala  materiál týkající se výměny veřejného osvětlení na náměstí Míru 
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v Klatovech  a  uložila  

1/ TSMK a městské architektce  předložit  návrh  na náhradu   stávajících dožitých  světel  

    s vhodným nasvícením a se zachováním  slavnostního nasvícení  včetně finančního vyjádření  

    Termín: ihned      Zodpovídá: p. P. Pošefka  

                                                                                                       pí Ing. arch. E. Brandová  

2/ odboru rozvoje města a městské architektce  

    zajistit finanční ocenění   osvětlení  náměstí Míru dle  návrhu ateliéru  Chmelík a partneři  

    Termín: RM 22. 5. 2012    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       pí Ing. arch. E. Brandová  

 

Bod č. 206/9: 

Rada města vzala na vědomí  zprávu  Šumavských vodovodů a kanalizací  a.s. Klatovy o 

provozování vodovodu a kanalizace  města Klatovy za rok 2011.  

 

Bod č. 207/9: 

Rada města  projednala zápis z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 16. 4. 2012 a  k bodu 2 

– obnova Mercandinových sadů  uložila místostarostovi  p. Ing. Chroustovi  předložit ve 

spolupráci s ředitelem TSMK, odborem rozvoje města a městskou architektkou  souhrnnou  

informaci k řešení Mercandinových sadů.  

Termín: 30. 6. 2012     Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Ostatní body  zápisu vzala rada města na vědomí.  

 

Bod č. 208/9: 

Rada města projednala  zápis č. 4/12 z bytové komise ze dne  18. 4. 2012 a k jednotlivým bodům 

přijala následující závěry:  

k bodu  2 – prodloužení nájemních smluv – rada města  

                   a) vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 10. 5. 2013 u  

                       bytu č. 3, na adrese Klatovy, s pí JH  

                   b) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy 

 s pí VB na dobu určitou od 9. 5. 2012 do 8. 5. 2013,  nájemné 65,- Kč/m
2 
 

                   c) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Klatovy,  

                       s pí GR na dobu určitou od 11. 5. 2012 do 10. 11. 2012, nájemné 65,- Kč/m
2
  

d) vzala na vědomí  ukončení nájemního vztahu s p. VJ a pověřila SNK vyklizením 

bytu.  

e) vzala na vědomí bytovou záležižtost pí EŠ, Klatovy a ztotožnila se se stanoviskem  

bytové komise  

 

k bodu 3 – prodloužení smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada města  

                   a) schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 42 na adrese  

                       Klatovy, s pí AF od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 

                   b) schválila  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 53 na adrese  



8

                       Klatovy, s pí AH od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 

                   c) schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 46-1 na adrese  

                       Klatovy, s p. JP od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 

                  d) schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 46-2 na adrese  

                       Klatovy, s p. JKod 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 

                  e) schválila  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 40 na adrese  

                      Klatovy, s pí IK od 10. 5. 2012 do 31. 12. 2012. 

 

k bodu 4 – přidělení volného bytu – rada města  

                  1) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  

Klatovy, s pí ŠH, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 9. 5. 2012 do 9. 

5. 2013, nájemné 65,- Kč/m
2
 

                  2/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, kat. A, 1+2 s příslušenstvím  

Klatovy, s pí IK, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 9. 5. 2012 do 9. 5. 

2013, nájemné 65,- Kč/m
2  

                          
3/ schválila  uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,  

Klatovy, s p. RM, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 9. 5. 2012 do 9. 

5. 2013, nájemné 65,- Kč/m
2 

                          
4/ schválila uzavření nájemní smluvy k bytu č. 15, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,  

 Klatovy, s p. FK, bytem Klatovy na dobu  určitou s platností od 9. 5. 2012 do 9. 

5. 2013, nájemné 65,- Kč/m
2
  

                 5/ schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, kat. B, 1+1 s příslušenstvím, na  

 adrese Klatovy, s pí MS, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 9. 5. 

2012 do 9. 5. 2013, nájemné  37,- Kč/m
2
  

                 6/ schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, kat. A, 1+1 s příslušenstvím na  

 adrese Klatovy, s pí MP, bytem Klatovy, s platností od 9. 5. 2012, nájemné 44,91 

Kč/m
2
  

                 7/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, kat. A1, 1+1 s příslušenstvím, na  

                     adrese Klatovy, s p. JN a s pí AS, bytem Klatovy,  s platností od 9. 5. 2012,  

                     nájemné 44,91 Kč/m
2
  

 

k bodu 5 – žádost o společný nájem bytu – rada města schválila společný nájem bytu č. 2,  

                  Klatovy, pí MŠ a sl. MŠ, obě trvale bytem Klatovy, na dobu neurčitou  

 

k bodu 6 – žádost o prominutí poplatku z prodlení – rada města schválila  prominutí poplatku  

                  z prodlení p. JJ a pí ZČ,, Klatovy  pod podmínkou řádného placení nájmu.  

 

k bodu 7 -  ostatní – řešení domu čp. 58/I – vzato na vědomí.  

 

 

Bod č. 209/9: 

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Stavební úpravy 
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ubytovny Zahradní 743/III, Klatovy“ se spol. ATELIER U5 s. r. o. za cenu 480 000,- Kč + DPH.  

 

Bod č. 210/9: 

Rada města  

1/ vzala na vědomí  zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 619/15, Suvorovova  

    619/IV a č. 783/2, Jiráskova 783/II a doporučila zastupitelstvu města prodej těchto jednotek  

    schválit,  

2/ souhlasila se snížením nabídkové ceny za bytovou jednotku č. 381/6, Masarykova 381/III na  

    cenu 750 000,- Kč za bytovou jednotku č. 381/9, Masarykova 381/III na cenu 750 000,- Kč,  

    za  bytovou jednotku č. 480/III, Prusíkova 480/III na cenu 800 000,- Kč. 

 

Bod č. 211/9: 

Rada města schválila  použití  prostředků investičního fondu Technických služeb města Klatov 

na nákup malotraktoru pro údržbu hřbitovů  do  max. výše 200 tis. Kč.  

 

Bod č. 212/9: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ smlouvu o dílo uzavřenou  mezi  Městem Klatovy a JH projekt s. r. o. Klatovy – předmět       

    smlouvy: zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Klatovy optická  

    síť  - 2. etapa“ – poř. č. 132 

 

2/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem  Klatovy a Ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 –  

    předmět smlouvy: zhotovení PD změna stavby před dokončením z PD „Výstavba 46 b.j.  

    Klatovy, Plánická ulice – objekt B“ na akci „Dům s pečovatelskými byty, Plánická ulice,  

    Klatovy“ – poř. č. 133 

 

3/ darovací smlouvu se zřízením předkupního práva uzavřenou mezi Městem Klatovy a                 

    p. Gustavem Fifkou a p. Oldřichem Vávrou – předmět smlouvy: keramický obraz Panny  

    Marie Klatovské v kapli v Beňovech – poř. č. 134 

 

4/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a MAS Pošumaví, z. s. p. o. Švihov –  

    předmět smlouvy:  barokní nika č. 2 na nemovitosti čp. 59/I na pozemku p. č. 459 – kamenná  

    polychromová socha sv. Jana Nepomuckého – smlouva na dobu určitou – 6 let. – poř. č. 135 

 

5/ smlouvu o spolupráci  uzavřenou  mezi Městem Klatovy a Triatlon klub Klatovy – předmět  

    smlouvy: spolupráce na projektu „MTB horská kola“ a „Road Author Král Šumavy“ –  

    smlouva na dobu určitou – soutěže „Author Král Šumavy“  konané v letech 2012 a 2013 

- poř. č. 136 

 

6/ smlouvu o poskytnutí  dat  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Správou nemovitostí Klatovy  

    s.. r. o. – předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí fotomap obce Klatovy z roku 2011 – poř. č.  
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    137 

 

7/ smlouvu o poskytnutí dat uzavřenou mezi Městem Klatovy a Technickými službami  města  

    Klatov – předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí fotomap obce Klatovy z roku 2011 – poř. č.  

    138 

 

8/ smlouvu o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi Městem  

    Klatovy a GASSPO spol. s r. o. Klatovy – předmět smluvy: udělení souhlasu s uložením  

    inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Klatov – pp. č. 3684/1, 3209/9, 3209/7,  

    3209/58, 3209/59 v k. ú. Klatovy (ul. Studentská, Riegrova, Maškova) – účel smlouvy:  

    rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek -  smlouva na dobu určitou – 1 rok –poř. č. 139 

 

9/ smlouvu o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi Městem  

    Klatovy a GASSPO  spol. s r. o. Klatovy – předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením  

    inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Klatov – pp. č. 3405/5, 3405/6, 3966           

    v k. ú. Klatovy (ul. Hřbitovní) – účel smlouvy: rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek –  

    smlouva na dobu určitou – 1 rok – poř. č. 140 

 

10/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce a.s.,  

      zast. JH projekt s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 66/13, 66/21 a PK 75/2 v k. ú.  

      Otín u Točníku – účel smlouvy: uložení zemního  kabelu NN – věcné břemeno se zřizuje  

      úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 141 

 

11/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a TSMK  - předmět smlouvy: dodávka  

      stavebních prací pro dílo „Hřiště Habartice“  - poř. č. 142 

 

12/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností Alfastav spol. s r. o. Sobětice  

– předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava střešní krytiny Drslavice 

      čp. 1“ – poř. č. 143 

 

14/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a Pyramidou s. r. o. Plzeň – předmět  

      smlouvy: dodávka stavebních prací  pro dílo „Oprava venkovního plaveckého bazénu  

      Klatovy“ – poř. č. 144 

 

 

15/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou Alfastav spol. s r. o. Sobětice –  

      předmět smlouvy: oprava vstupní brány – hřbitov Klatovy – poř. č. 145.  

 

 

 

Bod č. 213/9: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
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Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

                   
 

 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     Ing. Václav C h r o u s t  

                  starosta města              místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 214/10: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých  usnesení.  

 

Bod č. 215/10: 

Rada města vzala na vědomí  zprávu o činnosti  odboru životního prostředí MěÚ Klatovy a 

vzhledem k tomu, že vedoucí odboru p. Ing. L. Nebeský požádal o  ukončení zaměstnaneckého 

poměru  na MěÚ, rozhodla o vypsání výběrového řízení  na  pozici vedoucí/vedoucího  odboru 

životního prostředí s předpokládaným termínem nástupu 1. 7. 2012.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. M. Šafařík  

 

Bod č. 216/10: 

Rada města  projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ prodej pozemku   v k. ú. Klatovy – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  prodej  

části obecního pozemku č. 3430/1 o výměře cca 17 m
2 

v k. ú. Klatovy do spoluvlastnictví 

majitelů domu čp.
 
67/IV včetně pozemků – p. DF, Praha 6 a p. MK,  Praha 6 každému id. ½ 

z celku za kupní cenu  smluvní 2 000,- Kč/m
2
 (celkem cca 34 000,- Kč).  

 

2/ prodej nemovitostí k. ú. Klatovy –id. 1/6 z celku nemovitostí – bytového domu čp. 52/IV se  

    stp. č. 926 a čp. 54/IV se stp. č. 392 – rada města uložila odboru rozvoje města jednat se  

    žadateli  ve smyslu diskuze.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

3/  - 5/ úkony týkající se pokládky chrániček HDPE  pro optické sdělovací vedení k připojení na  

    datovou síť investora  (internet, televize, telefon) v obecních pozemcích, jejichž investorem je  

    společnost AIRWEB  spol. s r. . Klatovy – rada  rozhodla o stažení těchto majetkoprávních  

    úkonů.   

 

6/ pronájem pozemků v k. ú. Dehtín – rada města  

    a) rozhodla o pronájmu obecních pozemků pp. č. 1/8, č. 45, č. 80/6, č. 983/52 v k. ú. Dehtín  o  

        celkové výměře 274 m
2
 pro stavbu „Silnice I/27  Dehtín – podjezd pod tratí ČD“, na dobu  

        určitou po dobu realizace stavby, tj. od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012, za roční nájemné 20  

        Kč/m
2
/rok, tj. 5 480,- Kč.  

    b) doporučila  ZM schválit bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu, vybudovaného v pp.  

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. května 2012 
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        č. 983/1, č. 983/40, č. 983/42, č. 983/52, č. 1012/1, č. 1029 vše v k. ú. Dehtín v délce cca  

        105 bm od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, Praha 4 v současné době  

        formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po kolaudaci stavby.  

 

     c) uložila odboru rozvoje města zajistit  uložení chráničky DN 250 pro budoucí vodovodní a  

         kanalizační  řad v úseku od Š1 k Š2 stavby.  

              Zodpovídá: pí Ing. D,. Pleskotová  

 

7/ souhlas s umístěním lednice na obecním pozemku v k. ú. Klatovy – část pp. č. 3410/1 –  

    Vídeňská ul. – rada města uložila vyžádat si co nejdříve stanovisko  orgánu památkové péče.  

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       pí Ing. A. Kunešová   

Bod č. 217/10: 

Rada města  

1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/ORM/Kč/2011 na akci „Skatepark  

    Klatovy“ týkající se prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2012. 

 

2/ uložila odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 218/10: 

Rada města  projednala zprávu  odboru rozvoje města týkající se oplocení  okrouhlice v letním 

kině v Klatovech. Rada města rozhodla  stáhnout tento bod z programu jednání a uložila odboru 

rozvoje města zjistit náklady na  úpravu přístupu, schodů a  sítí v chodníku.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 219/10: 

Rada města  projednala za účastí městské architektky varianty zadání územního plánu města 

Klatov,   doporučila ZM   vypsání  urbanistické  soutěže  na základě podkladů zpracovaných 

odborem výstavby a ÚP a ORM a uložila  starostovi města předložit tento záměr ZM ke 

schválení.  

Termín:15. 5. 2012     Zodpovídá. p. Mgr. R. Salvetr 

                                                                                    Spolupracuje: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                           pí Ing. arch. E. Brandová 

                                                                                                           p. Ing. P. Boublík 

Bod č. 220/10: 

Rada města vzala na vědomí  aktualizaci zásobníku akcí.  

 

Bod č.  221/10: 

Rada města  doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2012.  
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Bod č. 222/10: 

Rada města  vzala  na vědomí rozsah a termín provedení opravy chodníku v ulici Za Čedíkem 

v rámci záruční doby.  

 

 

Bod č. 223/10: 

Rada města se vrátila, po doplnění prověrky obslužnosti komunikace, k vybudování travnatého  

pásu v Jungmannově ulici před čp. 311 a souhlasila s tím, aby byly úpravy  uvedené ulice 

zrealizovány.  

 

Bod č. 224/10: 

Rada města  stáhla z programu jednání  zprávu o vytíženosti autobusových spojů linky č. 2  

s tím, že se k ní vrátí na příštím jednání RM.  

Termín: 22. 5. 2012     Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 

 

Bod č. 225/10: 

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku organizaci TyfloCentrum, o. p. s. Plzeň.   

 

Bod č. 226/10: 

Rada města jmenovala komisi pro konkurzní  řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 

Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace v tomto složení:  

Mgr. Rudolf Salvetr, předseda – zástupce určený zřizovatelem  

Ing. Alena Kunešová  -  zástupce určený zřizovatelem  

Ing. Pavel Honzík  zástupce České školní inspekce  

Vladimíra Soukupová – zástupce určený ředitelem KÚ  

Irena Nedvědová – zástupce za pedagogické pracovníky školy  

Jaroslava Holečková – odborník v oblasti státní správy (ředitelka MŠ Šušice)  

 

Mgr. Jiří Krejčí – tajemník komise  

 

Bod č. 227/10: 

Rada města schválila  program Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat dne 15. května 

2012 v malém sále KD v Klatovech.  

 

Bod č. 228/10: 

Rada města ve smyslu  § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Klatovy a Starokatolickou církví v ČR –  

    předmět smlouvy: výpůjčka nebytových prostor – kostel sv. Mikuláše Luby – účel smlouvy:  

    bezúplatné  užívání – pravidelné bohoslužby (neděle) – smlouva na dobu určitou  do 30. 6.  

    2013 – poř. č. 146 
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2/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a VAK SERVIS s. r. o. – p ředmět smlouvy:  

   dodávka stavebních prací pro dílo „Sobětice – prodloužení vodovodu“  - poř.  147 

 

3/ smlouvu o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi Městem  

Klatovy a p. PB, Klatovy – předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí 

do pozemků města Klatovy – pp. č. 184/25, 184/46 v k. ú. Štěpánovice (místní komunikace ke 

hřbitovu) – účel smlouvy: pokládka nové vodovodní přípojky pro pp. č. 184/20 – smlouva na 

dobu určitou, 1 rok – poř. č. 148 

 

4/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou  mezi Městem Klatovy a Ing. PL, Praha 9 

a  pí.ML, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 40/6 v k. ú. Sobětice u Klatov – účel smlouvy: 

oprávnění města Klatov vést přes zatížený pozemek v zemi uloženou inženýrskou síť – 

kanalizační stoku vybudovanou v rámci akce Klatovy – čisté město – věcné břemeno se 

zřizuje úplatně, a to jednorázovou úhradou na dobu neurčitou – poř. č. 149 

 

5/ smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy zast. SNK s. r. o. a       

p. ZP – předmět smlouvy: Rybníčky, Klatovy- účel smlouvy: prodejna krmiv a potřeb pro 

zvířata – smlouva na dobu  neurčitou – poř. č. 150 

 

6/ smlouvu o budoucí smlouvě darovací  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Telefónicou Czech  

    Republic, a.s. Praha – předmět smlouvy: bezúplatné převedení  vlastnictví ke stavbě veřejné  

    infrastruktury – plastové chráničky o průměru 40 mm – akce „Klatovy, Nádražní – pokládka  

    telefonních kabelů“ – poř. č. 151 

 

7/ smlouvu o využití pozemku uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. KH, Klatovy – předmět 

smlouvy: pp. č. 47/2 v k. ú. Sobětice u Klatov – účel smlouvy: podmínka zachování využití 

pozemku na dopravní plochu – poř. č. 152 

 

8/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. JT, Klatovy – předmět smlouvy: pp. 

č. 938/4 a 938/11 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: zahrada  - smlouva na dobu neurčitou  - 

poř. č. 153 

 

9/ dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi Městem Klatovy a Aircraft Service  

    Klatovy spol.  s r. o. – změna : rozšíření nájmu o další  část  pp. č. 2586 v k. ú. Klatovy o  

    výměře 2 928 m
2
 – tímto se mění  čl. I nájemní smlouvy – nová výměra činí 6 816 m

2 
– poř. č.  

    154 

 

10/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a p. MH, Luby – 

předmět smlouvy: pp. č. 122/1 v k. ú. Luby u Klatov – účel smlouvy: oprávnění města Klatov 

vést přes zatížený  pozemek v zemi uloženou inženýrskou síť – kanalizační  řad – věcné 

břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou – poř. č. 155 
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11/ smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČR –  

      Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň – předmět smlouvy: pp. č.  

      279/11 a 279/12 v k. ú. Klatovy - veřejné prostranství – veřejná zeleń před KD v Klatovech  

– poř. č. 156 

 

12/ dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Klatovy a Vlastivědným  muzeem  

      Dr. Hostaše  v Klatovech -  změna: bod č. III – cena díla – cena se navyšuje o míru inflace  

      v roce 2011 ve výši 1,9%  (o  425,69 Kč) – poř. č. 157 

 

Bod č. 229/10: 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov s. r. o. schválila zřízení 

fondu rozvoje společnosti a  uložila  ředitelům SNK s. r. o. a   OHM Klatovy s. r. o. předložit 

panu místostarostovi Ing. Chroustovi  směrnici  o tvorbě a čerpání sociálního fondu k porovnání 

s MLK s. r. o.    

Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

                                                                                                       p. Ing. V. Král  

                                                                                                       

Bod č. 230/10: 

Rada města projednala zápis z komise  pro udržitelný rozvoj,  zdravé město a místní agendu 21 

ze dne  30. 4. 2012  a k jednotlivým bodům   přijala následující závěry:  

k bodu 1 -   příprava a organizace Avon pochodu  - rada města schválila  bezplatné  zpřístupnění  

                    Černé věže  v den konání  pochodu, tj. 2. 6. 2012  v čase od 11  do 13 hodin  

 

k bodu 2 -   instalace informačních tabulek na zastaveních na vycházkovém okruhu  - rada města  

                   schválila  ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění   

                   užití  znaku města pro okruh nazvaný „Klatovský vycházkový okruh“  

 

k bodu 3 –  schválila  použití  výtěžku 2. ročníku Dobročinného  vánočního  bazaru pro Oblastní  

                   charitu Klatovy, Dům sv. Zdislavy pro matku a dítě v tísni  

 

k bodu 4 – uložila komisi předávat  informace o chystaných akcích tak, aby  byly včas  

                  prezentovány na webových stránkách města . 

                  Úkol: stálý     Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá  

                                                                                                       p. Ing. M. Jarošík  

 

Bod č. 231/10: 

Rada města schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1+1 s příslušenstvím, Gorkého, 

Klatovy s panem p. VJ, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1. 5. 2012 do  31. 10. 2012.  

 

Bod č. 232/10: 

Rada města schválila   použití prostředků investičního fondu Základní školy Klatovy, Tolstého 

765 na nákup a instalaci nového ohřívacího kotle teplé užitkové vody pro pavilony U1 a Tv do 
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max. výše 100 tis. Kč.  

 

 

Bod č. 233/10: 

Rada města neschválila prezentaci města  v německých novinách „Kreuz und quer durch 

Tschechien 2012“  a uložila  místostarostovi města vydavateli novin  sdělit stanovisko RM.  

Termín:ihned       Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 234/10: 

Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválila  

užití znaku města  na propagační materiály  spojené  s organizací  Mistrovství republiky  v orbě, 

které se uskuteční ve dnech 28.  - 29. 9. 2012 v Klatovech. Rada města uložila kanceláři starosty 

města žadatelům odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek  

 

V souvislosti s výše  uvedeným   doporučila rada města  Zastupitelstvu města Klatov schválit  

organizátorům mistrovství  Společnosti pro orbu v ČR mimořádnou dotaci ve výši 75 000,- Kč.  

 

Bod č. 235/10: 

Rada města schválila  žádost o poskytnutí   mimořádní dotace  na účast v nadregionálních 

soutěžích  - Mistrovství republiky v Litoměřicích  pro skupinu Modern  ve výši 5 000,- Kč a pro 

skupinu Marty Dance  rovněž 5 000,- Kč. Rada města uložila kanceláři pana místostarosty 

uzavřít s žadateli  příslušnou smlouvu.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

Bod č. 236/10: 

Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem  za rok 2012 z Fondu 

dotací.   

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf   S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                   starosta města             místostarosta  

 

 

                                                         Ing. Václav  C h r o u s t  

                                                                  místostarosta   
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bod č. 237/11: 

Rada města vydává souhlas s umístěním lednice vedle prodejního stánku ve Vídeňské ulici na 

části pozemku č. 3410/1 v k. ú. Klatovy – o výměře  1 m
2
 na dobu určitou do 30. 9. 2012 

nájemci prodejního stánku panu Zdeňku Rubášovi, U Pazderny 408, 339 01 Klatovy.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                 starosta města           místostarosta  

 

 

                                                        Ing. Václav C h r o u s t  

                                                              místostarosta  

 

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. května 2012 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bod č. 238/12: 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.  

a) zvolila  za člena představenstva  p. Milana Sekyrku, bytem Rokycany, Nové Město, Na 

Pátku 877, PSČ 33701 

b) schválila investici  do kotle K1 – plynofikace kotle v hodnotě 728 600,- Kč  

c) vzala na vědomí zápis č. 3/2012  z jednání představenstva společnosti  ze dne 17. 5. 2012 

 

Bod č. 239/12: 

Rada města vzala na vědomí  kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 240/12: 

Rada města  projednala doplněnou žádost Společnosti pro orbu  a uložila kanceláři  pana 

místostarosty uzavřít se společností  smlouvu na  poskytnutí dotace na Mistrovství republiky 

v orbě, které se uskuteční v Klatovech. Výše dotace byla schválena v zastupitelstvu města  dne 

15. května 2012.  

Termín:ihned       Zodpovídá: pí I.Kudryová  

 

Bod č. 241/12: 

Rada města projednala  návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ Klatovy – Dragounská, U Zastávky, Sportovní – stavební úpravy NTP a STP a přípojek –  

    souhlas k územnímu řízení, žádost o ponechání  části nefunkčního vedení v obecních  

    pozemcích, zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet s. r. o.  – rada města  

   1) souhlasila s realizací akce „Klatovy – Dragounská, U Zastávky, Sportovní – stavební    

       úpravy NTP a STP a přípojek“ na pozemcích ve svém vlastnictví – pp. č. 3467/2, 347/1,  

       3472, 3475/5, 3941, 3934/3 a 558/2, vše v k. ú. Klatovy s těmito podmínkami:  

       a) povrchové úpravy komunikací a chodníků  budou provedeny dle podmínek HO a TSMK,  

   b) nefunkční plynovod v pp. č. 3467/2, 3471/1 a 3941 ( v ul. Dragounská  a U Zastávky)  

       v k. ú. Klatovy bude ponechán v zemi z důvodu  existence VO a investor zajistí  

       podklady pro jeho evidenci v digitální  mapě jako „nefunkční síť“,  

   c) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník  požádá hospodářský  

       odbor  MěÚ o povolení k umístění sítě do  silničních pozemků místních komunikací,  

  d) před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích  

       stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení  

       ke zvláštnímu užívání.  

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 22. května 2012 
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2) rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet  s. r. o. v pozemcích  

    ve vlastnictví Města Klatovy v k. ú. Klatovy  - umístění, přístup k zařízení z důvodu  

    provozování, údržby a oprav vedení NTL plynovodu pro akci „Klatovy – Dragounská, U  

    Zastávky, Sportovní – stavební úpravy NTP a STP a přípojek“ v pp. č. 3467/2, 3471/1,  

    3941, 3475/5 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 394 bm za jednorázovou úhradu  

    ve výši cca 39 400 Kč + DPH v platné  výši (cena je určena  s ohledem na bod 2 ostatních  

    ustanovení Sazebníku za uložení inženýrských sítí ve výši 100 Kč/bm + DPH v platné výši  

– nemožnost rekonstrukce v původní trase z důvodu uložení VO nad plynovodem a 

existence vzrostlého stromu).  

 

   3) rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet s. r. o. v pozemku ve  

       vlastnictví Města Klatovy v k. ú. Klatovy -  umístění, přístup k zařízení z důvodu  

       provozování, údržby a oprav  vedení STL plynovodu pro akci „Klatovy – Dragounská, U  

       Zastávky, Sportovní – stavební úpravy NTP a STP a přípojek – v pp. č. 3472 ve vlastnictví  

       Města Klatovy v rozsahu cca 6 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 1 200 Kč + DPH  

       v platné výši (200 Kč/bm). Pokud po zaměření uložené sítě bude její délka  méně jak 5 m a  

       následně úhrada  méně než 1 000 Kč bez DPH, bude úhrada stanovena jako minimální cena  

       za věcné břemeno, tj. 1 000 Kč + DPH v platné výši.  

 

   4) uložila HO nechat zpracovat variantní řešení  na úpravu povrchu v ulici Dragounská  ve  

       smyslu diskuze.  

       Termín: ihned      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

2/ Klatovy – stavební úpravy NTL plynovodů a   přípojek – ul. Pod Nemocnicí – souhlas  

    k územnímu řízení – rada města  souhlasila s realizací akce: „Klatovy – stavební úpravy NTL   

    plynovodů a přípojek – ul. Pod Nemocnicí“  na pozemcích ve svém vlastnictví – pp. č. 2050/1  

    a 2056/3 v k. ú. Klatovy s těmito podmínkami:  

    a) termín realizace akce bude zkoordinován s akcí města na opravy  povrchu komunikace  

        v ulici Pod Nemocnicí (RWE od 13. 7. do 31. 7. 2012; město od 23. 7. do 15. 8. 21012),  

    b) před vydáním  územního rozhodnutí  na uvedenou akci stavebník  požádá hospodářský  

        odbor MěÚ o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,  

    c) před  zahájením  výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích     

        stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke  

        zvláštnímu užívání.   

    Rada města uložila  hospodářskému odboru  informovat o pracích obyvatele dotčeného území  

    a provádějící firmu, aby nepracovala o svátcích a klatovské pouti (stížnost obyvatel na hluk). 

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
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3/ Kal pp. č. 1172/12, 3508/2 – rada města rozhodla o výjimce  z Pravidel pro povolování  

    výkopů  a souhlasila s uložením vodovodních a kanalizačních přípojek do obecních  pozemků  

    č. 1172/12, 1172/13 a 3508/2 v k. ú. Klatovy s těmito podmínkami:  

  

    a) povrch komunikace  z betonové  dlažby bude uveden do původního stavu podle podmínek  

        HO (Pravidel  schválených radou města dne 21. 6. 2011) 

    b) za uložení sítě uhradí investor městu poplatek ve výši 50 Kč/bm sítě + DPH v platné výši.  

 

4/ Luby pp. č. 811/51  - rada města  uložila HO a ORM prověřit možnost napojení plynovodní 

přípojky  z boční ulice, aby se nemusel rozebírat nový chodník.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       p. F: Kocfelda  

 

5/ Klatovy, Koldinova ulice – souhlas s užíváním vjezdu – rada města uložila ORM  vyžádat si  

    stanovisko DI PČR  k parkování na obecním pozemku č. 4241 v . ú. Klatovy.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

6/ Klatovy, Zahradní ulice – souhlas s připojením na místní komunikaci – rada města souhlasila  

    s připojením  zahrad na místní komunikaci v Zahradní ulici na pp. č. 967/1, popř  pp. č.  

    969/2v k. ú. Klatovy takto:   

a) zahrady na pp. č. 967/39 a 967/67 v k. ú. Klatovy  ve vlastnictví, resp. v budoucím 

vlastnictví manželů J a HZ, Klatovy a zahrady na pp. č. 967/38 a 967/62 v k. ú. Klatovy 

ve vlastnictví, resp. v budoucím vlastnictví Mgr. JV, Klatovy.  

 

7/ pronájem části pozemku – rada města rozhodla o pronájmu  části pp. č. 143/2 a části pp. č.  

142/3 o celkové výměře cca 1113 m
2
 v k. ú. Točník u Klatov PK, Točník,  na dobu neurčitou 

za cenu 7 Kč/m
2
/rok  + inflace, s prominutím nájmu na dobu jednoho roku od uzavření 

smlouvy.  

 

8/ pronájem pozemku  v k. ú. Klatovy – rada města rozhodla o pronájmu pozemků PK č. 2166 a  

PK č. 2167 o celkové výměře 18 811 m
2
 v k. ú. Klatovy HM, Klatovy na dobu neurčitou za 

cenu 500Kč/ha/rok + inflace.  

 

9/ úprava pozemku v k. ú. Kvaslice – rada města  souhlasila s úpravou obecních pozemků č.  

    477/1, 477/5, 232/37 a 310/22 v k. ú. Kvaslice  - kácení, úprava povrchu v rozsahu  

    stanoveném OŽP MěÚ a TSMK.  

    Rada města uložila  odboru rozvoje města předložit ke schválení Smlouvu o úpravě pozemku  

    za úplatu  ve výši max. 10 000 Kč po upřesnění rozsahu  úprav cca v srpnu 2012.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 242/12: 

Rada města vzala na vědomí  zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 5. 2012.  
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Bod č. 243/12: 

Rada města  

1/  rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace na  

     stavební úpravy  plaveckého bazénu Klatovy – I. etapa“ firmě Šumavaplan s. r. o., IČ  

     49787454 za cenu 781 350  Kč bez DPH, 937 620 Kč včetně DPH.  

 

2/ uložila odboru rozvoje města uzavřít s  firmou smlouvu o dílo.  

Termín. Ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 244/12: 

Rada města  

1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo týkajícího se výměny  subdodavatele,  

    firmy SULKO s. r. o. , Zábřeh, IČ 47976969 za firmu Radek Holý – IPOS Plzeň, IČ  

    49781481.  

2/ uložila odboru rozvoje města  uzavřít dodatek č. 3 k SoD.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 245/12: 

Rada města  

1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo týkajícího se  výměny  subdodavaele,  

    firmy DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o., Průmyslová 211, 391 37 Chotoviny, IČ  

    42407982 za firmu Siemens s. r. o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ 00268577, 

2/ uložila odboru rozvoje města  uzavřít dodatek č. 3 k SoD.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 246/12: 

Rada města vzala na vědomí  informaci o možném přemístění veřejných WC z prostoru nádvoří 

62/I do objektu bývalého nábytku pod Černou  věží  bez čp. včetně  nákladů spojených 

s demolicí a přestavbou.  

 

Bod č. 247/12: 

Rada města projednala zprávu odboru rozvoje města týkající se Letního kina  a okrouhlice. Rada 

města uložila odboru rozvoje města  

a) sledovat vyhlášení výzvy ROPu  na projekty  z oblasti infrastruktury cestovního ruchu 

(kulturní vybavenost pro CR) a podat  žádost na projekt zatraktivnění  Letního kina  jako 

celku včetně zpřístupnění okrouhlice.  

b) jednat  s majiteli sousedního objektu  o vzhledu oplocení u okrouhlice.  

      Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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Bod č. 248/12: 

Rada města  

1) souhlasila s umístěním  zázemí pro zaměstnance  odpadového hospodářsví do stávající haly  

    č. 2 v areálu Centra odpadového hospodářství Klatovy,  

2) uložila odboru rozvoje města a OHM Klatovy s. r. o. zadat zpracování  projektové  

    dokumentace  pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu  

    výměr a propočtu nákladů za cenu do 200 tis. Kč.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

                                                                                                       p. Ing. V.Král  

 

Bod č. 249/12: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné  zakázce malého rozsahu na dodávky mimo  

    režim  zákona č. 137/2006 Sb. na pasport „Bezbariérové Klatovy“ formou písemné výzvy  

    zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace  +  zveřejněním na vývěsce,  

 

2/ rozhodla  o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je  nejnižší  

    nabídková cena,  

 

3/ schválila text výzvy  dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    František Kocfelda     Mgr. Sylva Sejpková  

    Eva Slabá      Ing. Daniela Pleskotová  

    a uložila jejím  členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 6. 2012 (středa) od 10:00 hodin  

    jejího zasedání v kanceláři vedoucího HO.  

 

5/ jmenovala  komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    JUDr. Jiří Štancl  

    Mgr. Rudolf Salvetr    Aleš Buriánek  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Mgr. Sylva Sejpková    Ing. Daniela Pleskotová  

    Eva Slabá     Ing. Jiří Kučera  

    František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal  

    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 7. 6. 2012 (čtvrtek) od 09:00 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucího HO:  
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6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila hospodářskému odboru předložit  radě města dne 19. 6. 2012 zprávu hodnotící komise  

    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

 

Bod č. 250/12: 

Rada města  

1/ schválila  uzavření smlouvy o dílo na vypracování  projektové dokumentace  pro územní  

    rozhodnutí a pro stavební povolení na akci „Cyklostezka  podél silnice I/22 Klatovy -   

    Beňovy“ s vybraným uchazečem  firmou Macán Projekt DS s. r. o. v celkové ceně do výše  

    312 000 Kč včetně DPH, 

2/ schválila  uzavření objednávky na provedení práce Studie proveditelnosti na akci  

    „Cyklostezka  podél silnice I/22 Klatovy – Beňovy“ s vybraným uchazečem Mgr. Kamilem  

    Pikhartem, Klatovy – Luby 247 v ceně do výše  30 000 Kč včetně DPH.  

Finanční krytí  z rozpočtu kapitoly HO, org. 00204-Projektová dokumentace.  

Rada města doporučila  zastupitelstvu města  schválit  

a) předložení projektu „Cyklostezka  podél silnice I/22 Klatovy – Beňovy“ s žádostí  o  

    poskytnutí dotace do ROP NUTS II JZ, prioritní osy 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního  

    ruchu  v rámci předpokládané 21. Výzvy  

b) realizaci projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy – Beňovy“,  

c) předfinancování projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy – Beňovy“ v celkové   

    předpokládané výši 7 600 00 Kč z rozpočtu města Klatov 

d) dofinancování projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy – Beňovy“ v celkové  

    předpokládané výši 1 140 000 Kč.  

 

Bod č. 251/12: 

Rada města  vzala na vědomí zprávu hospodářského odboru ohledně koordinace prací  na 

rekonstrukci inženýrských sítí  na nábřeží Kpt. Nálepky  v souvislosti s akcí Rekonstrukce 

SCZT jižní větev – II. etapa.  

 

Bod č. 252/12: 

Rada města  

1) projednala  zprávu místostarosty o vytíženosti vybraných spojů linky č. 2 MHD do ulic  

    Procházkova, Zahradní a schválila provoz  těchto spojů do 30. 12. 2012,  

2) uložila  místostarostovi  provést kontrolu vytíženosti těchto spojů  v období  6 – 11/2012 a do  

    31. 12. 2012 rozhodnout, zda schválit u těchto spojů  trvalý provoz.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

Bod č. 253/12: 

Rada města schválila  rozšíření  kapacity  ŠD na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 ze současného 

stavu 150 dětí  na 180 dětí.  
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Bod č. 254/12: 

Rada města se usnesla vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů  (lesní zákon), v platném znění v souladu s ust. § 13 

vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení  Města 

Klatov č. 1/2012 ze dne 22. 5. 2012 o záměru zadat  zpracování lesních hospodářských osnov 

platných na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 pro zařizovací obvod „LHO Klatovy – 

Kašperské Hory 2“  odvozený ze stávajícího zařizovacího obvodu „LHO Klatovy – Kašperské 

Hory 1“  v územní  působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy, na území obcí 

Hnačov, Plánice, Zavlekov a Zborovy.  

 

Bod č. 255/12: 

Rada města projednala zápis  č. 5/12  z bytové  komise ze dne 16. 5. 2012 a k jednotlivým 

bodům přijala následující závěry:  

k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv – rada města  

                  a) vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 7. 6. 2013  u  

                      bytu č. 2, na adrese Klatovy, s pí LO 

                  b) vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 7. 6. 2013  u  

                      bytu č. 9, na adrese Klatovy, s p. JV  

c) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, s p. ZH  

a pí HH na dobu určitou od 31. 5. 2012 do 31. 5. 2013, nájemné 32,- Kč/m
2 

d) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, s pí AS na 

dobu určitou od 6. 6. 2012 do 5. 6. 21013,  nájemné 65,-Kč/m
2 

e) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, s pí A P na 

dobu  určitou od 6. 6. 2012 do 5. 6. 2013, nájemné 65,-Kč/m
2 

f) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, s p. RO na 

dobu určitou od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2013,   nájemné 44,91 Kč/m
2 

g) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, s pí ZV a p. 

PV na dobu určitou od 11. 5. 2012 do 10. 11. 2012, nájemné 65,-Kč/m
2 

                       
 h) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu s p. PK, byt č. 18 a pověřila SNK

   s. r. o. vyklizením bytu.  

 

k bodu 3 – prodloužení smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada města schválila  

uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce  č. 36 na adrese Klatovy, s p. VB 

od 6. 6. 2012 do 31. 12. 2012 

 

 

k bodu 4 – přidělení volného bytu  - rada města schválila  

                  a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,  

                      s pí IK, bytem Dolejší Těšov  na dobu určitou  s platností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 
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  2013, nájemné 65,- Kč/m
2
   

                  b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,  

s p. JS, bytem Klatovy,  na dobu  určitou s platností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013, 

nájemné 65,-Kč/m
2
  

                  c) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  

s pí LB, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013, 

nájemné 65,-Kč/m
2
  

                  d) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. C, 0+1 se společným příslušenstvím, na   

adrese Klatovy,  s p. JP, na dobu  určitou splatností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013, 

nájemné 32,-Kč/
2  

                          
 e) uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 12, kat. B, 1+1 se společným příslušenstvím,  

 na adrese Klatovy, s p. JK, Klatovy, na dobu určitou s platností od 1. 6. 2012 do 

31. 5. 2013,  nájemné 37,- Kč/m
2
  

                   f) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, na adrese  

Klatovy, s p. JJ, bytem Nehodív, nájemné 44,91 Kč/m
2
. Smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou po dokončení  rekonstrukce domu 832/III.  

 

k bodu 5 – žádost o společný  nájem bytu – rada města schválila  

a) společný nájem bytu č. 15, Klatovy, pí VV a p. PV, oba trvale bytem Klatovy, na 

dobu  neurčitou.   

b)  společný nájem  bytu č. 20, Klatovy, pí HM, PM a MM, všichni trvale bytem 

Klatovy,  na dobu neurčitou 

 

k bodu 6 – ostatní – rada města  

a) rada města rozhodla o rozšíření nájemní smlouvy  na byt č. 4, Klatovy uzavřené 

s p. KaW o 1 místnost (bývalý byt č. 5) o velikosti 24,35 m
2
                

b) vzala na vědomí  ukončení nájemního vztahu s pí EŠ, Klatovy a pověřila  

 SNK s. r. o. vyklizením bytu  

c)   Klatovy, Šmeralova 346/IV – rada města nedoporučila ZM schválit výjimku ze  

      Zásad prodeje bytového fondu a ohledně bytu č. 3 se ztotožnila se stanoviskem  

      bytové komise  

d)  žádost o prodej bytu  v čp. 762/II – rada města nedoporučila ZM schválit  žádost  

      p. MUDr. JŠ o prodej bytu č. 4, Klatovy  

 

Bod č. 256/12: 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc duben 2012  předloženou velitelem 

Městské plicie v Klatovech.  

 

Bod č. 257/12: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění 

schválila:  

1/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  uzavřený mezi Městem Klatovy a  Mystic Constructions spol  
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    s r. o. Praha  - předmět smlouvy: dodávka stavebních prací k dílu „Skatepark Klatovy“ –  

    změna: prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2012 – poř. č. 158 

 

2/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi MěstemKlatovy a pí Taťánou  

    Rohoškovou, Nová Role – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

    prodeji ostatního sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

    159 

 

3/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Jurajem Turisem,  

    restaurace Střelnice  - předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství  k stánkovému prodeji   

    ostatního sortimentu – občerstvení  během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č. 160 

 

4/ dohodu o užívání veřejného prostranství  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Rollandem  

    Swallem, Říčany – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji  

    ostatního sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č. 161 

 

5/ dohodu o užívání veřejného prostranství  uzavřenou mezi Městem Klatovy a MASO WEST    

    s. r. o. – předmět smlouvy:  užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního  

    sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č. 162 

 

6/ dohodu o užívání veřejného prostranství  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Helenou  

    Lagronovou, Příbram – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

    prodeji ostatního  sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

   163 

 

7/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Hanou  

    Krinesovou, Klatovy – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

    prodeji ostatního  sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na  náměstí Míru – poř. č.  

    164 

 

8/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ottou  

    Kovaříkem, Adamov 153 – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

    prodeji ostatního  sortimentu – občerstvení  během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

   165 

 

9/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Milenou  

    Haisovou, České Budějovice – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství  

    k stánkovému prodeji ostatního sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí  

    Míru – poř. č. 166 

 

10/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Miroslavem  

      Jílkem, Kolinec 235 – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  
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      prodeji ostatního  sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

      167 

 

11/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ivanou  

      Batystovou, Petrův Dvůr 17- předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

      prodeji ostatního sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

      168 

 

12/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností  

      EDRI, s. r. o., Rumburk – předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  

      prodeji ostatního  sortimentu – občerstvení během Klatovské pouti na náměstí Míru – poř. č.  

     169 

 

13/ dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody  

      Klatovy – Chudenice 1 a Klatovy – Švihov 1 uzavřený mezi Městem Klatovy a Plzeňským  

      lesprojektem, a.s. Plzeň – změna: čl. 4 – cenová ujednání – bod 1 a bod 3 – ostatní části  

      smlouvy zůstávají beze změn – poř. č. 170 

 

14/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností TanrebEnergo, s. r. o.,  

      Vysoká Pec 228 – předmět smlouvy: vypracování studie „Posouzení stavu a vývoje  

      Klatovské teplárny a.s. – poř. č. 171 

 

15/ smlouvu č. 6/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  

Městem Klatovvy a ZS, Klatovy – předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením 

inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví města Klatov – nová 

vodovodní přípojka pro pp. č. 1997/1 v k. ú. Klatovy – smlouva se uzavírá na  

      dobu určitou – 1 rok – poř. č. 172 

 

16/ smlouvu č. 7/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  

      Městem Klatovy a  společností MASO WEST s. r. o. Klatovy – předmět smlouvy: udělení  

      souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví města  

      Klatov – elektropřípojka VN pro areál firmy MASO WEST s. r. o. v k. ú. Klatovy – smlouva  

      se uzavírá na dobu určitou – 1 rok – poř. č. 173 

 

 

17/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a JH, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 

3760/4 v k. ú. Klatovy – poř. č. 174 

 

18/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a  

      výrobním družstvem TVAR, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 1516/1 v k. ú. Klatovy –  

      účel smlouvy: umístění kanalizační přípojky včetně revizní šachty a dvou p řípojek pro  

      uliční vpusť – poř. č. 175 
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19/ smlouvu o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka uzavřenou mezi  

      Městem Klatovy a Správou a údržbou  silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace –  

      předmět smlouvy: p. č. 3547/1 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: uložení vodovodní přípojky,  

      kanalizační přípojky a dvou přípojek pro uliční vpusť – poř. č. 176 

 

20/ smlouvu o provedení stavby sjezdu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Lorenc Logistic,      

      s. r. o. Klatovy  - předmět smlouvy: pp. č. 736/20, 736/32, 736/38, 736/21, 736/17 a 3470  

      v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: sjezd na místní komunikaci v ulici Za Tratí – realizace akce  

      „Skladová hala č. 3 – komunikace a zpevněné plochy“ – poř. č. 177 

 

21/ dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení přeložky sítě uzavřený mezi Městem Klatovy a   

      společností Lorenc Logistic, s. r. o. Klatovy – změna: doplnění čl. 1, čl. 2, čl. 3 o pp. č.  

      736/38 v k. ú. Klatovy – poř. č. 178 

 

22/ smlouvu o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy uzavřenou mezi Městem Klatovy a  

      GASSPO spol. s r. o., Klatovy – předmět smlouvy: obnova komunikace – Dr. Riegra,  

      Studentská, Hřbitovní a Pod Nemocnicí – poř. č. 179 

 

23/ smlouvu č. 8/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  

      Městem Klatovy a Šumavskými vodovody a kanalizacemi, a. s. Klatovy – předmět smlouvy:  

      udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo  jiného vedení do pozemků ve vlastnictví   

      města Klatov – pokládka nových přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace pro 3  

      nové RD – chodník v Kalu – smlouva se uzavírá na dobu určitou – 1 rok – poř. č. 180 

 

Bod č. 258/12: 

Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválila 

užití znaku pro:  

a) Mgr. Pavla Kouru, Klatovy 893/III  na propagační materiály  pro akci „Prohlídky 

historického centra Klatov pro veřejnost 2012“ 

b) organizátory  projektu Na kole dětem  na propagaci spojenou s touto akcí.  

Rada města uložila kanceláři starosty žadatelům o  užití znaku  města  odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek  

 

 

Bod č. 259/12: 

Rada města souhlasila s tím, aby výpadek  finančních prostředků na pomůcky pro první třídy  

hradily  základní školy ze svých příspěvků na provoz  v roce 2012  (max. 800,- Kč/žáka             

1. třídy).     

       Zodpovídají: ředitelé základních škol  
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Bod č. 260/12: 

Rada města projednala  zápis ze schůze  komise pro výchovu, vzdělávání a sport  ze dne 21. 5. 

2012 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  

k bodu 1 – žádosti o mimořádné dotace:  

                  a) Národní rada osob se zdravotním postižením – žádost o dotaci na provoz  

                      detašovaného pracoviště v Klatovech - rada města  poskytnutí dotace  

                      neschválila   

                  b) Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy – žádost o dotaci na zabezpečení  

                      XIX. Mezinárodního  folklorního festivalu Klatovy 2012 – rada města doporučila  

                      zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace  ve výši 80 000,- Kč 

                 c)  Antonín Šota – oddíl ST Sokola Klatovy – žádost o dotaci na pořádání VC Klatov  

                      v benchpressu – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  

                 d) TJ Sokol Klatovy – žádost o dotaci na XV. Všesokolský slet v Praze a na Župní  

                      sokolský slet v Klatoveh – rada města uložila vyžádat si  doplnění žádosti o   

                      jmenovitý soupis  účastníků z Klatov 

                 e)  Klub vojenské historie Infanterie o. s. – žádost o dotaci na dobudování expozice  

                      Historie bezpečnostních sborů  fungujících na území města  a okresu od r. 1850 do  

                      současnosti – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  

                Rada města uložila kanceláři pana místostarosty  postupovat  ve smyslu závěrů.  

                Termín: ihned     Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

k bodu 2 – rada města vzala na vědomí zvýšení školného od září 2012 ve školních družinách ze  

                  současných 100,- Kč/měsíc na  150,-Kč/měsíc.  

 

Bod č. 261/12: 

Rada města schválila použití  finančních prostředků investičního fondu Technických služeb 

města Klatov na nákup čerpadla pro letní lázně v částce max. 70 tis. Kč.  

 

Bod č. 262/12: 

Rada města schválila použití části výtěžku z provozu VHP na podporu sportu, jmenovitě pro 

mládežnická družstva HC Klatovy (náhrada rozpočtových prostředků ve Fondu dotací).  

 

 

 

 

 

Bod č. 263/12: 

Rada města projednala žádost občanského sdružení ANLET Praha (Asociace nositelů 

legionářských tradic)  o finanční podporu na vydávání časopisu Historický kaleidoskop. Rada 

města  poskytnutí příspěvku neschválila  a uložila starostovi města žadatelům odpovědět.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
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Bod č. 264/12:  

Rada města projednala dopis p. Pavla Havlíčka včetně stanoviska Správy nemovitostí Klatovy   

s. r. o.  a konstatovala, aby došlo k vyrovnání věcí již rozhodnutých, schválila prominutí  úroků 

z prodlení a smluvní pokuty  ve výši 5 335,- Kč a neschválila  proplacení nákladů na úklid.  

Termín: do 30. 6. 2012    Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 

Bod č. 265/12: 

Rada města  na základě  usnesení Zastupitelstva města Klatov projednala zápis  Kontrolního 

výboru č. 1  a uložila vedení města,  vedení MěKS,  finančnímu odboru a útvaru vnitřní kontroly 

vypracovat stanoviska k jednotlivým bodům  zápisu.  

Termín: do RM 19. 6. 2012    Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                       pí Mgr. H. Haladová  

                                                                                                       pí  V. Kolorosová  

                                                                                                       pí Ing. I. Žáková  

 

Bod č. 266/12:  

Rada města schválila organizaci výběrového řízení  na vedoucí/ho   finančního odboru MěÚ 

s tím, že samotné výběrové řízení se uskuteční 19. 6. 2012 ve 14:00 hodin.  

 

Bod č. 267/12: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     Ing. Václav C h r o u s t  

                   starosta města                                     místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod č. 268/13: 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  

 

Bod č. 269/13: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní  veřejné zakázce na stavební práce podle  

    zákona č. 137//2006 Sb. „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého, Klatovy“ formou  

    zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 ZVZ, písemnou výzvou dodavatelům k podání   

    nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na Profilu zadavatele.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Ing. Jiří Kučera     Eva Slabá  

    a uložila  jejím členům (náhradníkům)  zúčastnit se dne 22. 6. 2012 (pátek) od 10:00 hodin  

    jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice čp. 62/I. 

 

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

     Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

     JUDr. Jiří Štancl     Aleš Buriánek  

     Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

     Bc. Igor Jakubčík     Ing. Jaromír Kalivoda  

     Danuše Auerműllerová    Ing. Jiří Dio  

     Mgr. Vítězslav Šklebený    Mgr. Vladimír Čejka  

     Ing. Daniela Pleskotová    Pavel Vlček  

     Mgr. Sylva Sejpková    Mgr. Věra Tomaierová  

     Ing. Jiří Kučera     Eva Slabá  

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. června 2012 
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     a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  25. 6. 2012 (pondělí) od 14:00 hodin   

     jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 3. 7. 2012 zprávu hodnotící komise s návrhem  

    na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

8/ doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce do rozpočtu  s částkou 6 mil. Kč.  

 

Bod č. 270/13: 

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby podle zákona     

    č. 137/2006 Sb. „Projektová dokumentace – rekonstrukce SCZT Podhůrčí, Klatovy“ formou  

    zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ, písemnou výzvou dodavatelům k podání  

    nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na Profilu zadavatele.  

 

2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší   

    nabídková cena bez DPH.  

 

3/ schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  

 

4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  

    Pavel Vlček     Eva Slabá  

    a uložila jejím členům (náhradníkům)  zúčastnit se dne 22. 6. 2012 (pátek) od 9:00 hodin  

    jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice čp. 62/I. 

 

5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

    členové:      náhradníci:  

    Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr  

    Ing. Milan Sekyrka    Aleš Buriánek  

    Bc. Martin Kříž     Petr Fiala  

    Bc. Igor Jakubčík     Ing.  Jaromír Kalivoda  

    Danuše Auerműllerová    Ing. Jiří Dio  

    Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  

    Mgr. Sylva Sejpková    Mgr. Věra Tomaierová  

    Pavel Vlček     Ing. Jiří Kučera  

    Petr Šobr      Emil Strádal  
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    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 6. 2012 (pondělí) od 15:00 hodin   

    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  

 

6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  

 

7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 3. 7. 2012 zprávu hodnotící komise s návrhem  

    na přidělení veřejné zakázky.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

8/ doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce do rozpočtu města s částkou 2 500 000  

    Kč.  

 

Bod č. 271/13:  

Rada města  

1/ rozhodla o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona  „Služby  

    poradce a spolupořadatele soutěže o urbanistický návrh na tvorbu zadání nového ÚP města   

    Klatov“ výzvou k podání nabídky, adresovanou doc. Ing. arch. Janu Jehlíkovi a  

    JUDr. PhDr. Jiřímu Plosovi, Praha.  

 

2/ uložila  starostovi města, právničce a odboru rozvoje města odeslat výzvu o podání  nabídky  

    s tím, že rada  města rozhodne o přijetí/nepřijetí nabídky a ukončení zadávacího řízení dne        

    19. 6. 2012.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                        pí Mgr. S. Sejpková  

                                                                                                        pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 272/13: 

Rada města  

1/ rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodla o  

    přidělení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci  

    „Klatovy – nábřeží Kpt. Nálepky, rekonstrukce vodovodu“ firmě Šumavské vodovody a  

    kanalizace a.s. Klatovy, IČO:25232100.  

 

2/ uložila starostovi města  uzavřít s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.  Klatovy  

    Smlouvu o dílo za cenu 1 332 925 Kč bez DPH, 1 599 510 Kč včetně DPH.  

    Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 273/13: 

Rada města rozhodla o pokračování stavebních prací na akci „Klatovy, ulice Riegrova – 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ s tím, že konečnou bilanci více/méně prací předloží odbor 

rozvoje města Radě města nejpozději na konci stavby.  
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Bod č. 274/13: 

Rada města  

1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, týkajícího se změny v seznamu  

    subdodavatelů tak, že subdodavatel Jiří Javorský, Harantova 1554/15, 390 02 Tábor, IČ: 

    42364809 bude nahrazen Petrem Kourou  DiS., Dobrovského 1551/19, Plzeň, IČ:  

    87464535 a seznam bude doplněn o firmu LATOP spol. s. r. o., Červené Záhoří 130, 391 37  

    Chotoviny, IČ: 45022747. 

 

2/ uložila odboru rozvoje města zajistit  uzavření dodatku č. 3 k SoD.  

    Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 275/13: 

Rada města  projednala informativní  zprávu o projektech, kterým byla přidělena správcem 

Dispozičního fondu  dotace. Rada města schválila  

1/ přijetí  dotace ve výši  1 350 € (50% celkových nákladů) od Euroregionu Šumava –  

    jihozápadní Čechy v rámci Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR –  

   Svobodný stát Bavorsko na projekt „Dny evropského kulturního dědictví 2012“.  

   Finanční spoluúčast města Klatov je  1 350 € (cca 33 000,-Kč).  

 

2/ přijetí dotace ve výši 1 491 € (50% celk. nákladů) od Euroregionu Šumava – jihozápadní  

    Čechy v rámci Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný  

    stát Bavorsko na projekt „www stránky Cykloturisticka Klatovy“.  

    Finanční spoluúčast města Klatov je 1 491 € (cca 37 200,- Kč).  

 

Bod č. 276/13: 

Rada města souhlasila se zachováním protiradiačního úkrytu umístěného pod objektem bývalé 

prodejny SPAR, Palackého 780, Klatovy pro potřeby ochrany obyvatelstva a ukládá odboru 

vnitřních věcí informovat o tomto stanovisku vlastníka objektu a KŘ HZS Plzeňského kraje.  

Termín: ihned        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  

 

Bod č. 277/13: 

Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory a k jednotlivým bodům přijala 

následujcí  závěry:  

k bodu 1 – žádost pí H. K o přidělení NP v čp. 139/I – rada města schválila  uzavření  

                  nájemní smlouvy na nebytový prostor  v čp. 139/I s pí HK na  prodejnu  

k bodu 2 - výpověď  p. K  z NP – rada města schválila  ukončení nájmu z nebytového     

                  prostoru v čp. 6/IV dohodou k 31. 5. 2012 s p. PK.  

k bodu 3 - výpověď p. KJ  z NP – rada města schválila ukončení nájmu z nebytového     

                  prostoru v čp. 59/I dohodou k 31. 5. 2012 s p. KJ.  
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Bod č. 278/13: 

Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí zápis  z jednání dozorčí rady Lesy 

města Klatov s. r. o. ze dne 30. 5. 2012.  

 

Bod č. 279/13: 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

schválila:  

1/ dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Klatovy a společností OSF 2000,         

    s. r. o. – předmět smlouvy: „Zateplení objektu Domova pro seniory čp. 815, 816 a Domu  

    s byty zvláštního určení čp. 832, Klatovy – změna: příloha č. 2 SoD – závazný seznam  

    subdodavatelů – ruší se SULKO s. r. o. a zapisuje se Radek Holý – IPOS Plzeň – poř. č. 181 

 

2/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ŠUMAVAPLAN, spol. s. r. . Praha  -  

    předmět smlouvy: vypracování projektové dokumentace – změna stavby před dokončením  

    přepracováním  projektové dokumentace „Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“  

– poř. č. 182 

 

3/ smlouvu o budoucí smlouvě směnné se zřízením věcného břemene uzavřenou mezi Městem  

    Klatovy a Mgr. JG, Bezděkov  – předmět smlouvy: směna pp. č. 342, 343 a  

    356 v k. ú. Tajanov u Tupadel  a č. 299/57 v k. ú. Tupadly u Klatov  za pp. č. 345/1, 346 a 347  

    v k. ú. Tajanov u Tupadel  - směna bude provedena  bez finančního doplatku rozdílu výměr  

    směňovaných pozemků – poř. č. 183 

 

4/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR .-  

    předmět smlouvy: p. č. 1/8, 45, 80/6 a 983/52 v k. ú. Dehtín  - „Silnice I/27 Dehtín – podjezd  

    pod tratí ČD“ – poř. č. 184 

 

5/ dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Klatovy a Jiřím Šebestou,  

    Hnačov 35- předmět smlouvy: užívání veřejného  prostranství k stánkovému prodeji ostatního  

    sortimentu – občerstvení během pořádání klatovské pouti – poř. č. 185 

 

6/ smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě uzavřenou mezi  

    Městem Klatovy a ČEZ Distribuce, a. s. – předmět smlouvy: připojení odběrného el. zařízení   

    k distribuční soustavě – Sedlákova 782, Klatovy (Centrum odpadového hospodářství) – poř. č.  

    186. 

 

7/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy a MgA. Václavem Štochlem, Třemošná –  

    předmět smlouvy: restaurování božích muk v Klatovech – Chaloupkách (pp. č. 305/4) – poř.  

    č. 187 
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8/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a MgA. Václavem Štochlem, Třemošná –  

    předmět smlouvy: restaurování božích muk v Tajanově (pp. č. 387/8) – poř. č. 188 

9/ smlouvu o výpůjčce  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ZR,  Klatovy - předmět smlouvy: pp. 

č. 3410/1 v k. ú. Klatovy – účel využití: umístění lednice u novinového stánku ve Vídeňské 

ulici – poř. č. 189 

 

10/ smlouvu o vypořádání  některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby: „I/27   

      Dehtín – podjezd pod tratí ČD“   uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ředitelstvím silnic a  

      dálnic ČR – účel smlouvy: provedení nezbytných úprav v rámci odstranění provozních škod  

      vzniklých při realizaci citované stavby – odvodnění komunikace – poř. č. 190 

 

11/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  

      uzavřenou mezi  Městem Klatovy a RWE Distribuční služby, s. r. o. – předmět smlouvy: pp.  

      č. 3472 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: stavba plynárenského zařízení „Stavební úpravy  

      NTP, STP a přípojek Klatovy – Dragounská, U Zastávky, Sportovní“ – poř. č. 191 

 

12/ smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  

      uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE Distribuční služby, s. r. o. – předmět smlouvy: p. č.  

      3467/2, 3471/1, 3941 a 3475/5 v k. ú . Klatovy – účel smlouvy: stavba plynárenského  

      zařízení „Stavební úpravy NTP, STP a přípojek Klatovy – Dragounská, U Zastávky,  

      Sportovní“ – poř. č. 192 

 

13/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy a Projekční  

      společností obchodních center, v. o. s. Plzeň – předmět smlouvy: část p. č. 4130/1 v k. ú.  

      Klatovy – účel smlouvy: oprávněný město Klatovy  vést přes zatížený pozemek v zemi  

      uloženou inženýrskou  síť – plastovou chráničku HDPE o průměru 40 mm – poř. č. 193 

 

14/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a PP, ID,  manž. V a VC, HM, 

RNDr. PK, Ing. VV, MUDr. AK, manž. A a ZB, JP, Ing. PJ, manž.  J a KD – předmět 

smlouvy: pp. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94 a 3179/95 v k. ú.  Klatovy – poř. č. 194 

 

15/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a PH, Plzeň  - předmět smlouvy: pp. č. 

3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94 a 3179/95 v k. ú. Klatovy – poř. č. 195 

 

16/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. Bc. R a Bc. MM Klatovy - 

předmět smlouvy: pp. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94 a 3179/95 v k. ú. Klatovy -  

poř. č. 196 

 

 

 

17/ smlouvu o poskytnutí  finančních prostředků  uzavřenou mezi Městem Klatovy a  

      Římskokatolickou  farností Klatovy – předmět smlouvy: poskytnutí finančního  příspěvku   
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      města na   obnovu (restaurování) severního bočního schodiště kostela Narození Panny Marie  

      v Klatovech – poř. č. 197 

 

18/ smlouvu o poskytnutí finančních prostředků uzavřenou  mezi Městem Klatovy a  

      Římskokatolickou farností Klatovy – předmět smlouvy: poskytnutí finanční účelové dotace   

      města na obnovu (restaurování)  severního bočního schodiště  kostela Narození pany Marie  

      v Klatovech – poř. č. 198 

 

19/ dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo   uzavřený mezi Městem Klatovy  a firmou Jindřich Lachout  

– MonTop, Chotoviny , Dřevotvar – Řemesla a stavby s. r. o. Chýnov – předmět smlouvy:  

–  změna přílohy č. 2 SoD – závazný seznam subdodavatelů – poř. č. 199   

 

20/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy  a pí Helenou Matějkovou, Klatovy –  

      předmět smlouvy: finanční příspěvek na akci „1. Avon pochod v Klatovech“ – poř. č. 200 

 

21/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy společností Balad Il-Šams s. r. o. Plzeň   

      - předmět smlouvy: finanční příspěvek na akci „1. Avon pochod v Klatovech“  - poř. č. 201 

 

22/ darovací smluvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Miroslavem Šlehoferem, Klatovy –  

      předmět smlouvy: finanční příspěvek na akci „1. Avon pochod v Klatovech“ – poř. č. 202 

 

Bod č. 280/13: 

Rada města  projednala  dopis p. JJ ohledně bytu v Klatovech  včetně stanoviska Správy 

nemovitostí Klatovy s. r. o.  a souhlasila  s podáním výpovědi  z nájmu bytu z důvodu neplacení 

nájemného. Rada města uložila starostovi města JJ odpovědět ve smyslu  usnesení RM.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

Bod č. 281/13: 

Rada města  projednala  doplněnou žádost p. Vítka Pohanky o poskytnutí dotace na sérii  závodů 

Poháru ČR 2012 v kanoistice. Na základě  doplněných nákladů  schválila rada města poskytnutí 

dotace ve výši 15 000,- Kč  a uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadatelem příslušnou 

smlouvu.  

Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  

 

 

 

 

 

 

Bod č. 282/13: 

Rada města schválila ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  

užití znaku města na  programy a plakáty  propagující „Klatovské  slavnosti hudby a piva“  ve 
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dnech 8. – 10. 6. 2012, jejichž pořadatelem je SK BMX Klatovy o. s.  Rada města uložila 

kanceláři starosty města  o rozhodnutí RM žadatele informovat.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. J. Tománek 

 

Bod č. 283/13: 

Rada města schválila organizaci výběrového řízení na vedoucí/vedoucího finančního odboru, 

které se uskuteční dne 19. 6. 2012.  

 

Bod č. 284/13: 

Rada města vzala na vědomí  zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne     

21. 5. 2012.  

 

Bod č. 285/13: 

Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  

1/ Klatovy, Pod Borem – prodej pozemků zastavěných komunikací – revokace UZM – rada  

    města  doporučila zastupitelstvu města revokovat své usnesení ze dne 15. 5. 2012 a schválit  

    prodej obecních pozemků Plzeňskému kraji dle návrhu KÚPK  takto:  

a) prodej pp. č. 1960/4, 4164/1, 4164/2, 4164/3, 4164/4, 4164/5, 4164/6 a 4242/12 v k. ú. 

Klatovy o celkové výměře  12 484 m
2
 za celkovou kupní cenu 3 370 680 Kč v roce 2012 

(pozemky vykoupené, popř. směněné),  

b) prodej pp. č. 4164/7 o výměře  3 645 m
2
 v k. ú. Klatovy za celkovou  kupní cenu 984 150 

Kč v roce 2012 s podmínkou zachování komunikace ve stávajícím rozsahu (bezúplatně 

převedený pozemek od ČR-Pozemnkového fondu),  

c) prodej části pozemků pp. č. 4164/11, 4164/17, 4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34, 

4164/36, 4164/44  v k. ú. Klatovy o celkové výměře 5 227 m
2
  za celkovou kupní cenu  

1 411 290 Kč ve III. čtvrtletí 2014, v současné době formou smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní, s realizací  vlastní kupní smlouvy po 10. 6. 2014 (bezúplatně převedené pozemky 

od ČR-Ministerstva obrany).  

 

2/ dar stavby do majetku města – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dar  

    stavebních úprav na pp. č. 1309/15 v k. ú. Klatovy od BN, Klatovy III do majetku města.  

 

3/ Klatovy – Atrium park Hůrka – obytná zástavba – optimalizace projektu – rada města   

    rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání.  

 

 

 

 

4/ Klatovy, sídliště Rozvoj, Spojovací ulice – přístavba a nástavba řadových garáží – rada města  

a) souhlasila s rekonstrukcí  (přístavbou a nástavbou) řadových garáží na pozemcích – stp. č. 

2113/1, 3113/2, 2113/3 2113/4 a na části pp. č. 3756/9, popř. 3756/11 a 3756/12 v k. ú. 

Klatovy dle předloženého návrhu. 
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b) uložila hospodářskému odboru a odboru rozvoje města dořešit  s investorem úpravu 

obecního pozemku pro vstup do objektu autoškoly z východní strany.  

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  

                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  

 

5/ „Silnice I/27 Dehtín – podjezd pod tratí ČD“ – rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro  

    povolování výkopů a souhlasila s úpravou stavby chodníku na pp. č. 983/52 a s přeložením   

    inženýrských sítí v pozemku p. č. 983/52 v k. . Dehtín 

 

6/ Luby pp. č. 811/51 – rada města  rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování  výkopů a  

    souhlasila s uložením plynové přípojky do obecního pozemku č. 811/51 v k. ú. Luby s těmito  

    podmínkami:  

a) povrch komunikace z betovné dlažby bude uveden do původního stavu dle pravidel  

      schválených Radou města  dne 21. 6. 2011 

b) za uložení sítě uhradí investor majetku poplatek ve výši 50 Kč/bm sítě  + DPH,  

c) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ o 

povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,  

d) před zahájením výkopových prací v místní komunikaci stavebník  požádá v dostatečném 

časovém předstihu  hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu užívání.  

 

Bod č. 286/13: 

Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Jiří Š t a n c l      Ing. Václav Ch r o u s t  

                místostarosta               místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Bod č. 287/14: 
Rada  města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 288/14: 
Rada města  
1/ vzala na vědomí  výsledné pořadí uchazečů  na místo ředitele MŠ Klatovy, Studentská 601 a  
    jmenovala s účinností od 1. 7. 2012 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004  
   Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) a § 102  
   odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů do funkce  
   ředitelky Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 Mgr. Jitku Luňákovou.  
 
2/ na základě usnesení RM č. 10 ze dne 4. 5. 2012 rada města odvolává ke dni 30. 6. 2012  
    z funkce ředitelku Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pí Dagmar Brunnerovou.  
 
Bod č. 289/14: 
Rada města rozhodla  přerušit projednání činnosti  odboru  sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
s tím, že se ke zprávě vrátí na jednání RM dne 14. 8. 2012.  
 
Bod č. 290/14: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ výkup  (ev. ponájem, věcné břemeno) pozemků v k. ú. Klatovy – rada města  
    a) doporučila  zastupitelstvu města schválit prodej  pozemků od  Ing. JH části PK  
        č. 1275, KN 1273 o výměře cca 742 m2 za 100,-Kč/m2 , od VK  část KN  
       č. 991/3 cca 13 m2 za 100,-Kč/m2 a OV cca 57 m2 za 100,-Kč/m2  
   b) schválila pronájem PK č. 1276  a KN č. 3505/8 – části o výměře cca 949 m2 ve  
       spoluvlastnictví Ing. ZZ, Strakonice  a Mgr. LH, Písek  
   c) uložila odboru  rozvoje města s ostatními vlastníky  pozemků dále jednat 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
2/ směna pozemků – rada města  
    a) doporučila zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků č. 812/9 o výměře cca 22 m2  
        a pp. č. 812/11 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví společnosti  RENTAL  
       DEALING s. r. o, Univerzitní 1118, 318 00 Plzeň za část pozemkové parcely č. 811/50 o  

USNESENÍ č.  14 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 19. června 2012 
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       výměře cca 25 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy s finančním doplatkem ze  
       strany města ve výši 1 Kč.  
 
 
   b) uložila odboru rozvoje města připravit návrhy na požadovanou směnu pozemků tak, aby   
       město získalo do vlastnictví pozemek pod kontejnery v ulici pod stavebninami v Lubech.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
3/ prodej pozemku v k. ú. Dehtín – rada města nedoporučila zastupitelstvu města  schválit prodej  
    pozemkových parcel č. 925/2 a č. 940/8 v k. ú. Dehtín  
 
4/ prodej pozemku v k. ú. Točník – rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    pozemkové parcely  č. 143/2 v k. ú. Točník. 
 
5/ prodej části pozemku v k. ú. Klatovy – rada města doporučila ZM schválit prodej části  
    pozemku p. č. 4204 v průmyslové zóně  Pod Borem v Klatovech o výměře cca 50 m2 firmě 
    WT-DESIGN s. r. o. za cenu 160 Kč/m2, celkem za cca 8 000 Kč. V současnosti bude úkon   
    zajištěn  formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací vlastní kupní smlouvy do 3 let  
    od kolaudace objektu k podnikání na navazujícím pozemku.  
 
6/ prodej pozemku + zřízení věcného břemene v k. ú. Klatovy – rada města   
   a) doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 967/1 v k. ú. Klatovy  o výměře  

cca 12 m2 manželům J a DM, , Klatovy III za cenu  dle cenové mapy 600 Kč/m2 (celkem 
cca 7 200 Kč)  

  b) rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu v pp. č. 967/1 v k. ú. Klatovy  
      na dobu neurčitou, bezúplatně mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a  
      manž. J a DM, Klatovy III jako povinnými z věcného břemene.  
 
7/ prodej, popř. pronájem – rada města schválila pronájem pp. č. 95/3 v k. ú. Věckovice  u  

Janovic nad Úhlavou o výměře  2369 m2 M a Bc.VV,Klatovy za cenu 500 Kč/ha/rok + 
inflace.  

 
8/ dar pozemku – rada města doporučila ZM schválit dar pozemku č. 217/81 o výměře 3 950 m2  
    v k. ú. Sobětice do majetku města od p.VŠ Klatovy.  
 
9/ pronájem pozemků v k. ú. Klatovy – pp. č. 1901/8 a PK č. 3554/4 – rada města pronájem  
    pozemků neschválila.  
 
10/ pronájem pozemku v k. ú. Klatovy- část pp. č. 3991/1 – rada města  uložila odboru rozvoje  
      města projednat s Povodím  Vltavy s. p. definitivní odkup včetně  podmínek. Výsledek  
      jednání předložit RM dne 14. 8. 2012.   
      Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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11/ pronájem pozemku – rada města rozhodla o pronájmu části pozemku č. 3180 dle PK v k. ú.  
      Klatovy o výměře 15 m2 ve vlastnictví VS, Roztoky, na dobu neurčitou, za roční nájemné  

20 Kč/m2 

 

12/ Luby  pp. č. 811/50 – rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování výkopů a  
      souhlasí s úpravami stavby chodníku na pozemku č. 811/50 v k. ú. Luby s těmito  
      podmínkami:  

a) hospodářský odbor MěÚ bude požádán o zrušení 1 ks sjezdu a o souhlas s úpravou 
druhého vjezdu  

b) bude uzavřena Smlouva o úpravě pozemku.  
 
13/ Klatovy, Tyršova ulice – VN, TS, kNN – stanovisko k územnímu řízení, zřízení věcného  
      břemene ve prospěch správce sítě – rada města  
      a)   rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasí s realizací akce:  
            „Klatovy, Tyršova ulice – VN, TS, kNN“ na pozemku č. 3409/32 v k. ú. Klatovy –  
            chodníku v Tyršově ulici  s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 8. 6. 2012. 

b) rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku  
ve vlastnictví města Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění a přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN – pp. č. 3409/32 ve vlastnictví města 
Klatovy v rozsahu cca 9 bm sítě za jednorázovou úhradu ve výši cca 1 800 + DPH 
v platné výši (dle Sazebníku za uložení sítí 200 Kč/bm + DPH v platné výši).  

 
14/ zřízení věcného břemene – rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění  
      chráničky HDPE o průměru 40 mm pro optický kabel v délce cca 11,703 bm v pp. č. 3406/1  
      a 3406/11 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako  oprávněným z věcného břemene a  
      Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Hřímalého 37, Plzeň, jako povinným z věcného břemene, na  
      dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 169 Kč.  
 
15/ zřízení věcného břemene  - rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení  
      vodovodního řadu TLT DN 80 v délce cca 9 m v pp. č. 3792/6 v k. ú. Klatovy mezi městem  
      Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií,  
      Střední  zdravotnickou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky,  
      Klatovy, Plánická 196 jako povinným z věcného břemene, na dobu neurčitou, bezúplatně.  
 
16/ Klatovy, protipovodňová ochrana kanalizační sítě v rámci akce „Klatovy – čisté město“ –  
      zřízení věcného břemene ve prospěch města – rada města rozhodla o zřízení věcného  
      břemene ve prospěch města Klatovy pro účely  uložení, přístupu, provozování, údržby a  
      opravy  kanalizačního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy s. p. č. 3700/19 a  
      3700/20 v k. ú. Klatovy v rámci akce za jednorázovou úhradu ve výši 40 000 Kč + DPH  
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      v platné výši.  
 
 
17/ Klatovy – Atrium park Hůrka – obytná zástavba – optimalizace projektu – opětovné  
      projednání úkonu  - rada města nedoporučila schválit optimalizaci  návrhu na stavbu  
      „Atrium Park Hůrka“.  
 
Bod č. 291/14: 
Rada města doporučila  ZM schválit  ideový záměr (koncept) Projektu regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou v Klatovech s tím, že podél hlavních komunikací  doporučila  
minimalizovat plochy zeleně  mezi parkovacími místy a ke zvážení předkládá výstavbu 
parkovacího domu v místě stávajícího parkoviště u DD.  
 
Bod č. 292/14: 
Rada města  
1/ souhlasila s podáním 2 ks žádostí o finanční podporu z globálního grantu  Zvyšování kvality  
    ve vzdělávání v Plzeňském kraji II  z OP  VK (Operační program vzdělávání pro  
    konkurenceschopnost), Prioritní osy 1, a to  do oblasti podpory 1. 1 zvyšování kvality ve  
    vzdělávání a do oblasti podpory 1.3 další vzdělávání pracovníků škol a  školských  zařízení.  
 
2/ souhlasila s uzavřením Smluv o dílo s firmou AMITY ENTERPRISES a.s., Praha  na 
    zpracování žádostí o podporu z OP VK v předloženém znění a uložila  ředitelům  základních  
    škol a odboru rozvoje města zadministrovat veškeré úkony k zajištění zpracování a podání  
    žádostí ve stanoveném termínu.  
           Zodpovídají: ředitelé ZŠ a  
                                                                                                          pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 293/14: 
Rada města vzala na vědomí  zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 6. 2012.  
 
Bod č. 294/14: 
Rada města  
1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  
    zákona na zhotovení pasportu „Bezbarierové trasy Klatovy“. Rada města se ztotožnila  
    s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka  
    firmy Ing. Daniela Škubalová-projekční kancelář Plzeň IČ 13890450.  
 
2/ uložila starostovi města ukončit  zadávací řízení zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 59 000 Kč bez DPH, 70 800 Kč včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 295/14: 
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Rada města po projednání zprávy  hospodářského odboru  uložila  předložit při schvalování 
rozpočtu do plánu údržby neinvestičních akcí města pro rok 2013 úpravu MK U Zastávky a 
úpravu MK Dragounská v úseku ulic  U Zastávky – Šumavská.  
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 296/14: 
Rada města  projednala  stanovisko  ke „Zprávě KV č. 1 předložené na jednání ZM dne 15. 5. 
2012“   a doporučila zastupitelstvu města  
1/ vzít na vědomí předloženou zprávu pod bodem A) a uložit provést kontrolu plnění přijatých  
    opatření ze strany vnitřní kontroly města a předložit její výsledek na prosincovém zasedání  
    ZM.  
    Termín: prosincové jednání ZM  
 
2/ vzít na vědomí zprávu pod bodem B) a uložit vedení města a MěKS vypracovat pravidla pro  
    pronájmy KD dle varianty b).  
    Termín: říjen 2012     Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 
                                                                                                       pí Mgr. H. Haladová  
 
3/ vzít na vědomí  zprávu pod bodem C) a uložit vedení města předložit návrh podmínek  
    výběrového řízení na provozovatele KD v květnu 2013.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. JUDr. J.Štancl  
 
4/ uložit Kontrolnímu výboru  zpracovat návrh jednacího řádu a předložit jej na jednání ZM  
    v říjnu 2012.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. D. Kučera  
 
Bod č. 297/14: 
Rada města projednala   zápis č. 3/2012 z finanční komise ze dne 11. 6. 2012 a k některým 
bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1 – rozpočtové opatření č. 4/2012 – rada města  

a) doporučila zastupitelstvu města schválit nákup  samoobslužného platebního  
      automatu  pro odbor dopravy, doplnit  tuto položku do rozpočtového opatření  
b)  doporučila  ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2012 
c)  schválila  zvýšení limitu na platy Městské knihovně o 5 tis. Kč.  

k bodu 5 – úpravy normativů na potraviny  - rada města  schválila navržené normativy na  
                  potraviny pro školní stravování  
 
Bod č. 298/14: 
Rada města projednala   zápis  z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 4. 6. 2012 a 
neschválila  instalaci dřevěného betlému  před jezuitským kostelem. Ostatní body vzala rada 
města na vědomí.  
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Bod č. 299/14: 
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem za rok 2012 z Fondu 
dotací.  
 
 
Bod č. 300/14: 
Rada města vzala na vědomí svodku událkostí za měsíc květen 2012 předloženou velitelem 
Městské  policie v Klatovech.  
 
Bod č. 301/14: 
Rada města vzala na vědomí   předběžný hospodářský výsledek společnosti Zimní stadion 
Klatovy, o. p. s.  za rok 2011 ve výši 228 tis. Kč a souhlasila s jeho rozdělením dle návrhu.  
 
Bod č. 302/14: 
Rada města  schválila návrh programu Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat dne     
26. června 2012 v 19:00 hodin v malém sále  KD  Klatovy.  
 
Bod č. 303/14: 
Rada města projednala  žádost MěKS o použití  finančních prostředků z FRIM  a souhlasila 
s použitím  finančních prostředků na nákup mobilního pódia  pro kulturní akce  do výše max. 
300 tis. Kč.  
 
Bod č. 304/14: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a Povodím Vltavy, s. p.  

- předmět smlouvy: parc. č. 3700/19 a 3700/20 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění a 
provozování objektu  (výústní objekty kanalizace vybudované v rámci akce „Klatovy-čisté 
město“ – protipovodňová ochrana kanalizační sítě“) na částech předmětných pozemků – 
věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č. 203 

 
2/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a PK, Točník –  
    předmět smlouvy: část pp. č. 143/2 v k. ú. Točník – účel využití: zahrada – pěstování ovoce a  
    zeleniny, chov drobného zvířectva – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 204 
 
3/ smlouvu o spolupráci  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČBF, s. r. o. Praha – předmět  
    smlouvy: spolupráce při projektu „Mistrovství Evropy v basketbalu žen U20“ – poř. č. 205 
 
4/ dohodu o užívání veřejného prostranství  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ZV Klatovy – 

předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému  prodeji ostatního sortimentu 
– občerstvení  během pořádání Klatovské pouti – poř. č. 206 
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5/ smlouvu o dílo uzavřenou  mezi Městem Klatovy a Šumavskými  vodovody a kanalizacemi  
    a.s. Klatovy – předmět smlouvy: akce“Klatovy – nábř. Kpt. Nálepky, rekonstrukce vodovodu“  
    – poř. č. 207 
 
 
6/ dodatek č. 3 ke smlouvě  o nájmu  uzavřený mezi Městem Klatovy a HM, Klatovy -  změna: 
rozšíření výměry o PK 2166 a PK 2167 v k. ú.  Klatovy – poř. č. 208 
 
7/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou  mezi Městem Klatovy a Ing. ZČ a VH  - 
předmět smlouvy: pp. č. 3678/22, 3678/27, 3672/11, 3672/12, 3672/13 a 3672/14 v k. ú. Klatovy 
– poř. č. 209 
 
8/ smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. ZČ a VH  - 
předmět smlouvy: pp. č. 3245/3, 3245/2, 3245/4a a 3245/12 v k. ú. Klatovy – poř. č. 210 
 
9/ dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o  
    právu vést stavbu  uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE Distribuční služby, s. r. o.  –  
    předmět dohody: akce „Stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek Klatovy – ulice 5.  
    května“- poř. č. 211 
 
10/ kupní smlouvu se zřízením věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž.  

L a HŠ, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 455/5  v k. ú. Klatovy – věcné břemeno: uložení 
kabelu veřejného osvětlení a umístění 2 sloupů  veřejného osvětlení – poř. č. 212 

 
11/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy a Ředitelstvím silnic a  
      dálnic ČR – předmět smlouvy: užívání části pp. č. 3406/1, 3406/11 v k. ú. Klatovy – účel  
      smlouvy: uložení ochranné trubky HDPE 40 pro kabel kamerového systému města v rámci  
      akce „Klatovy, Domažlická 800, O2“ – poř. č. 213 
 
12/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a EB, Klatovy  - předmět smlouvy: pp. č. 
4376 a 3/2 v k. ú. Klatovy- poř. č. 214 
 
13/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a  
      Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou a Jazykovou  
      školou s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 3792/6 v k. ú.  
      Klatovy – věcné břemeno: vedení  veřejného vodovodu TLT DN 80 v délce cca 9 m a  
      vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města klatovy –poř.  
      č. 215 
 
14/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi  Městem  
      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zast. GA Energo technik, s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy:  
      pp. č. 3409/32 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění zemního kabelu NN – věcné  
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      břemeno se zřizuje za  úplatu na dobuneurčitou – poř. č. 216 
 
15/ dodatek č. 1  ke smlouvě o zřízení věcného břemene  uzavřený mezi Městem Klatovy a ČEZ  
      Distribuce, a.s., zast. MV Projekt Klatovy, s. r. o.  – změna: čl. I, bod V – náhrada za zřízení  
      věcného břemene – poř. č. 217 
 
16/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a T-Mobile Czech  
      Republic, a.s. – předmět smlouvy: pp. č. 3996/6, 3996/7, 3996/8, 3996/9, 3999/5, 3999/1,  
      3999/4, 3999/8, 3999/10, 3999/11, 4226, st. 327/34, 374/15, 4223, 374/13, st. 360/6, st.  
      360/5, 375/3, st. 361/1, 377/3, st. 327/32, st. 363/4, st. 364/9, st. 364/6, st. 364/8, 3427/1, st.  
      365, 382/1, 4140/16, 388/2, 3456/1, 393/1, 3456/8, 898/58, 898/60 a 898/3 v k. ú. Klatovy –  
      účel smlouvy: umístění a provozování vedení veřejné komunikační sítě – věcné břemeno se  
      zřizuje za úplatu – poř. č. 218 
 
17/ smlouvu č. 9/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy a ŘSD ČR – předmět smlouvy: pp. č. 983/52, 45 v k. ú. Dehtín – účel  
      smlouvy: „SO 301 – odvodnění komunikace“ – součást stavby I/27 Dehtín-  podjezd pod  
      tratí ČD“ – smlouva na dobu určitou – 1 rok – poř. č. 219 
 
18/ smlouvu č. 10/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely  uložení sítí uzavřenou  

mezi  Městem Klatovy a OB, Plzeň – předmět smlouvy: pp. č. 449/5 v k. ú. Štěpánovice – 
účel smlouvy: pokládka nové vodovodní přípojky pro stp. č. 65 –  smlouva na dobu určitou – 
1 rok  - poř. č. 220 

 
19/ dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Pravoslavnou  
      církevní obcí  Plzeň – předmět smlouvy: změna  v čl. V odst. 1   - smlouva na dobu určitou  
      do 30. 6. 2013  - poř. č. 221 
 
20/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a  společností Amity Enterprises, a.s.  
      Praha – předmět smlouvy zpracování žádosti o  podporu   z OP VK   - oblast podpory 1. 1 –  
      poř. č. 222 
 
21/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností Amity Enterprises, a.s.  
      Praha – předmět smlouvy: zpracování  žádosti o podporu z OP VK – oblast podpory 1. 3 –  
      poř. č. 223 
 
22/ smlouvu o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy  uzavřenou mezi městem Klatovy a  
      Prockert a Hynek a.s. Roztoky u Prahy – předmět smlouvy  rekonstrukce plynovodů v ul.  
      Kpt. Nálepky – obnova komunikace – poř. č. 224 
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Bod č. 305/14: 
Rada města projednala a schválila předložené  návrhy odboru ŠKCR  ve věci odměn  ředitelům 
ZŠ.  
 
Bod č. 306/14: 
Rada města  
1/ doporučila schválit  ZM na základě návrhu výběrové komise poskytnout půjčky z Fondu RB  
    XXXVI. kolo dle předložené zprávy  v celkové výši Kč 1 395 000,- 
 
2/ uložila  

a) hospodářskému odboru  informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XXXVI. kola  
půjček z Fondu RB po schválení v ZM    

      Termín: dle textu     Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
b)  finačnímu odboru  uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po schválení v ZM.  
     Termín: dle textu     Zodpovídá: pí V. Kolorosová  
 

Bod č. 307/14: 
Rada města  

a) souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí  na poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení – XXXVII. kolo  

b) uložila hospodářskému odboru vyvěsit  řízení o posuzování  žádostí na úřední desce a 
dále toto zveřejnit v místním tisku.  

      Termín:  ihned     Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
c) schválila výběrovou a pracovní komisi  s tím, že garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise je za HO F. Kocfelda a za FO V. Kolorosová.  
 
Bod č. 308/14: 
Rada města  
1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza rizik  
    kontaminovaného  území v k. ú. Nedaničky, pp. č. 389/1 a 404/11 – Skládka TKO  
    Nedaničky“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise  a rozhodla o výběru  
    nejvhodnější nabídky, kterou nabídla firma GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, Brno, IČ  
    46344942. 
2/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 184 710,- Kč bez DPH, 221 652 Kč včetně DPH.   
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 309/14: 
Rada města  projednala doplněnou žádost  TJ Sokol Klatovy  o poskytnutí  dotace na účast na 
XV. Všesokolském  sletu v Praze a na Źupní sokolském sletu v Klatovech  a schválila 
poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč. Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít 
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s žadateli příslušnou smlouvu.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
 
Bod č. 310/14: 
Rada města  na základě výsledku výběrového řízení  jmenovala ve smyslu § 102 odst. 2 písm g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  do funkce  vedoucí finančního odboru MěÚ 
pí  Ing. Hanu Chalupovou, bytem Lipová 575, Klatovy IV  s nástupem  do funkce vedoucí 
odboru od 1. 10. 2012.  
 
Bod č. 311/14: 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 
 
 
   
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r    JUDr. Jiří Š t a n c l  
                  starosta města           místostarosta  
 
 
 
                                                  Ing. Václav C h r o u s t  
                                                           místostarosta  
 



1

 
 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 312/15: 
Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění do funkce vedoucí  odboru životního  
prostředí MěÚ Klatovy pí Ing. Janu Michálkovou,  Klatovy I,  s nástupem do  funkce vedoucí  
odboru od 1. 8. 2012.  
 
Bod č. 313/15: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 314/15: 
Rada města vyslechla informace ředitelky MŠ Studentská 601 pí Mgr. Jitky Luňákové o 
prázdninovém provozu školek, o předávání  a přebírání funkce ředitelky a  některých záměrech 
na rekonstrukce a údržbu MŠ.  
 
Bod č. 315/15: 
Rada města projednala zprávu o činnosti odboru výstavby a územního plánování MěÚ za 
období 2009 – 2011 a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího 
odboru. Rada města uložila p. Ing. P. Boublíkovi zúčastňovat se koordinačních porad 
organizovaných místostarostou p. Ing. Chroustem.  
Úkol:stálý       Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík  
 
Bod č. 316/15: 
Rada města projednala návrh na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ Klatovy, Airweb, Retex – pokládka chráničky HDPE pro optický kabel – rada města  
    1/ souhlasila s vydáním  územního rozhodnutí dle předložené dokumentace pro ÚR na stavbu:  
        „Klatovy, Airweb, Retex – optický kabel“ a s pokládkou optického kabelu do obecních    
        pozemků s těmito podmínkami:  

a) v celé trase optického kabelu bude současně uložena chránička pro kamerový systém 
města  včetně příslušenství (vytyčovacího drátu) umožňující její budoucí vytýčení, 
která bude následně bezúplatně předána do vlastnictví města, v případě podvrtu 
Nádražní  ulice budou předány do majetku města 2 ks mikrotrubiček,  

b) budou respektovány  podmínky MěÚ Klatovy,  hospodářského odboru  ze dne 21. 10. 
2011 a TSMK ze dne 1. 11. 2011,  

c) za uložení sítě  uhradí investor městu poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH v platné 

USNESENÍ č. 15 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. července 2012 

 



2

výši,  
d) uložení optického kabelu do chráničky  ve vlastnictví města v mostní konstrukci  bude  

řešeno formou nájemní smlouvy,  
e) před vydáním územního rozhodnutí  na uvedenou akci stavebník požádá hospodářský 

odbor  MěÚ o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací, 
s ukončením výkopových prací  30. 11. daného roku 

f) před zahájením  výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích 
stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu  hospodářský odbor MěÚ o 
povolení ke zvláštnímu užívání.  

    2/ souhlasila s uložením optického kabelu  ve vlastnictví společnosti Airweb do obecní  
        chráničky v mostní konstrukci za podmínek stanovených v nájemní smlouvě. 
    3/ rozhodla o zřízení věcného břemene na umístění chráničky  HDPE v budoucím vlastnictví  
        města k pozemkům stp. č. 4855, pp. č. 3700/2, 3700/19, 3700/20 a 1439/5 v k. ú. Klatovy 
    4/ doporučila zastupitelstvu města schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně  
        příslušenství (vytyčovacího drátu) umožňující  její budoucí vytýčení uložení v rámci akce“  
        Klatovy, Airweb  - Retex – optický kabel“ v pozemcích – stp. č. 4855, pp. č. 1447/1,  
        1439/16, 4047/1, 4048/4, 4048/5, 2024/1, 2024/6, 227, 1439/5, 3700/2, 3700/19, 3700/20  
        vše v k. ú. Klatovy a dar 2 ks mikrotrubiček  v pp. č. 3408/1 v k. ú. Klatovy do majetku  
        města od společnosti Airweb s. r. o., Pod Hůrkou 607, Klatovy III. 
 
2/ Klatovy, Airweb, Cibulkova – pokládka chráničky HDPE pro optický kabel – rada města  
    1/ souhlasila s vydáním územního rozhodnutí dle předložené  dokumentace pro ÚŘ na stavbu:  
        „ Klatovy – Airweb – Cibulkova ulice“ a s pokládkou  optického kabelu do obecních  
        pozemků s těmito podmínkami:  

a) v části trasy optického kabelu bude současně uložena chránička pro kamerový systém  
       města včetně příslušenství (vytyčovacího drátu) umožňující její budoucí vytýčení,  
       která bude následně bezúplatně  předána do vlastnictví města,  
b)    budou respektovány podmínky MěÚ Klatovy, hospodářského odboru  ze dne 6. 2.  
       2012 a TSMK ze dne 7. 2. 2012 
c)    za uložení sítě  uhradí investor  městu poplatek ve výši 200 Kč/bm  sítě + DPH  
       v platné výši,  
d)   před vydáním  územního  rozhodnutí na uvedenou akci stavebník  požádá hospodářský  
      odbor MěÚ o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,  
e) před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích  
      stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o  
      povolení ke zvláštnímu užívání  s ukončením výkopových prací 30. 11. daného roku 

    2/ doporučila zastupitelstvu města schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně  
        příslušenství (vytyčovacího drátu) umožňující její budoucí vytýčení uložení v rámci  
        akce:“Klatovy, Airweb – Cibulkova -  optický kabel“ v obecních pozemcích – pp. č.  
        1410/1 a 1410/3 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb s. r. o., Pod  
        Hůrkou 607, Klatovy III.  
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3/ Klatovy, Airweb – u nemocnice – pokládka chráničky HDPE pro optický kabel – rada města  
    1/ souhlasila s předloženou dokumentací pro územní řízení na stavbu: „Klatovy, Airweb u  
        nemocnice – optický kabel“ a s pokládkou optického kabelu do obecních pozemků s těmito  
        podmínkami:  

a) v celé trase optického kabelu bude současně uložena HDPE chránička pro kamerový  
      systém města včetně příslušenství (vytyčovací drát) umožňující  její budoucí vytýčení,  
      která bude následně bezúplatně předána do vlastnictví města, v případě podvrtu  
      Plzeňské ulice a parkoviště Pod Koníčky budou  předány do majetku města 2 ks  
      mikrotrubiček,  
b) termín realizace akce bude přizpůsoben výstavbě okružní křižovatky u nemocnice,  
c) budou respektovány podmínky hospodářského odboru MěÚ ze dne 6. 5. 2012 
d) konečná úprava  povrchů veřejné zeleně bude provedena dle platných  norem a dle 

požadavku  TSMK ze dne 7. 2. 2012, 
e) za uložení sítě uhradí investor městu poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH v platné 

výši,  
f) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník  požádá hospodářský 

odbor MěÚ o povolení k umístění sítě do silničních  pozemků místních komunikací,  
g) před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích 

stavebník požádá v dostatečném  časovém předstihu  hospodářský odbor MěÚ o 
povolení ke zvláštnímu užívání s ukončením výkopových prací 30.11. daného roku  

    2/ rozhodla o zřízení věcného břemene na umístění chráničky HDPE, resp. 2 ks mikrotrubiček  
        v budoucím vlastnictví města na pozemcích pp. č. 3593/7 a 3405/8 v k. ú. Klatovy  
    3/ doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně příslušenství  
        umožňující její budoucí  vytýčení uložení v rámci akce:“ Klatovy, Airweb, u nemocnice –  
        optický kabel“ v pp. č. 3582/1, 3405/53, 3966, 3584/1, 3405/11, 2446/2, 2445/4 a 3593/7  
        v k. ú. Klatovy a dar 2 ks mikrotrubiček v pp. č. 3405/6, 3405/8, 3405/9, 3405/7, 3405/49,  
        3405/52, 3405/57 a 3582/22 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb         
        s. r. o., Pod Hůrkou 607, Klatov y III.  
 
4/ Klatovy, Airweb – Jiráskova ulice -  pokládka chráničky HDPE pro optický kabel – rada  
    města  
    1/ souhlasila s vydáním územního rozhodnutí dle předložené dokumentace pro ÚŘ na stavbu:  
        „Klatovy, Airweb, Jiráskova – optický kabel“ a s pokládkou optického kabelu do obecních  
        pozemků s těmito podmínkami:  

a) v části trasy optického  kabelu mezi domu čp. 779/II a 785/II budou současně uloženy 2  
      mikrotrubičky  pro kamerový systém města, které budou následně  bezúplatně  předány  
      do vlastnictví města, 
b) budou respektovány podmínky hospodářského odboru MěÚ ze dne 7. 6. 2012, 
c) konečná úprava  povrchů veřejné zeleně bude provedena dle platných norem a dle 

požadavku TSMK stanovených ve vyjádření ze dne 18. 6. 2012,  
d) za uložení sítě uhradí investor  městu poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH v platné 

výši,  
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e) před vydáním  územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník  požádá HO MěÚ o 
povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,  

f) před zahájením výkopových  prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích 
stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu HO MěÚ o povolení ke zvláštnímu  
užívání  s ukončením výkopových prací 30. 11. daného roku 

         2/ rozhodla o zřízení  věcného břemene na uložení 2 ks  mikrotrubiček v budoucím vlastnictví  
             města ke stp. č. 122 v k. ú. Klatovy  
         3/ doporučila ZM schválit dar 2 ks mikrotrubiček uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb,  
             Jiráskova – optický kabel“ v pozemcích – stp. č. 121/4, 122, pp. č. 85/1, 88/2, 97/14,  
             97/15, 97/69, 3626/1 vče v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb s. r. o.,  
             Pod Hůrkou 607, Klatovy III.  
 
   5/ Klatovy, Airweb – Plánická ulice – pokládka chráničky HDPE pro optický kabel – rada města  
       1/ souhlasila  s vydáním územního rozhodnutí dle předložené  dokumentace pro územní řízení  
           na stavbu: „Klatovy, Airweb, Plánická  - optický kabel“ a s pokládkou optického kabelu do  
           obecních pozemků s těmito podmínkami:  

a) zásahy do zpevněných povrchů budou prováděny dle podmínek HO MěÚ ze dne 27. 6.  
      2012 
b) konečná úprava  povrchů veřejné zeleně bude provedena dle platných norem a dle 

požadavku TSMK stanovených ve vyjádření ze dne 27. 6. 2012,  
c) za uložení sítě  uhradí investor městu poplatek ve výši 200Kč/bm sítě + DPH v platné 

výši,  
d) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ  o 

povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,  
e) před zahájením  výkopových prací  v místních komunikacích a veřejných prostranstvích 

stavebník požádá v dostatečném  časovém předstihu HO MěÚ o povolení ke  zvláštnímu 
užívání s ukončením výkopových prací 30. 11. daného roku.  

 
6/ Klatovy – Beňovy – cyklostezka I. etapa – aktuální stav majetkoprávního vypořádání  
    pozemků – rada města vzala  na vědomí  předložené informace k aktuálnímu stavu  
    majetkoprávního vypořádání pro stavbu cyklostezky Klatovy- Beňovy – I. etapa a uložila  
    odboru rozvoje města prověřit možnost vést cyklostezku po druhé straně  silnice.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
7/ Klatovy, Koldinova ulice – souhlas s užíváním vjezdu – rada města  uložila SNK s. r. o.  
    provést  anketu mezi obyvateli ohledně parkování ve vnitrobloku objektů  na rohu ulice  
    Koldinova, Dukelská.  
    Termín:  do RM 14. 8. 2012   Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
8/ zřízení věcných břemen ve prospěch města – rada města rozhodla o zřízení věcných břemen  
    umístění chrániček HDPE mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene:  

a) Povodím Vltavy s. p. Denisovo nábřeží 14, Plzeň jako povinným z věcného břemene 
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v pozemcích pp. č. 3700/20, 3700/2 a 3700/19 v k. ú. Klatovy v rozsahu cca 39 bm, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu dle aktuálních směrnic Povodí (celkem 
cca 12 000 Kč) 

b) ČR-Ředitelsví  silnic a dálnic, Hřímalého 37, Plzeň jako povinným z věcného břemene 
v pozemku pp. č. 3475/3 v k. ú. Klatovy v rozsahu cca 24 bm, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou finanční úhradu dle aktuálních směrnic ŘSD (celkem cca 1 300 Kč).  

 
9/ zřízení věcných břemen rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění nových  
    horkovodních rozvodů a domovních předávacích stanic v domech – čp. 498/III a stp. č. 2478,  
    čp. 499/III a stp. č. 2477, čp. 500 a stp. č. 2476, čp. 501/III a stp. č. 2475, čp. 484-485/III a  
    stp. č. 2491 a 2492, čp. 486/III a stp. č. 2489, čp. 488-489/III a stp. č. 2487 a 2488, čp. 490- 
    491/III a stp. č. 2483 a 2484, čp. 494-495/III a stp. č. 2479 a 2480 vše v k. ú. Klatovy mezi  
    městem Klatovy jako oprávněným z věcných břemen a spoluvlastníky jenotlivých bytových  
    domů včetně zastavěných pozemků jako povinnými z věcného břemene, na dobu  neurčitou,  
    bezúplatně.  
 
10/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného  
      břemene ve prospěch firmy RWE GasNet s. r. o. v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy  
      v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav  vedení  
      STL plynovodní přípojky  pro dům na pp. č. 1338/8 – v pp. č. 3517 ve vlastnictví Města  
      Klatovy v rozsahu 6 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1 200 Kč + DPH v platné výši.  
 
11/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města  
      1/ rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování  výkopů a souhlasí s realizací  
          akce:“Klatovy, Nádražní 170, Ilková – kNN“ na pozemku č. 4047/1v k. ú. Klatovy –  
          chodníku v Nádražní ulici a souhlasí s umístěním přípojky zemního kabele  
      2/ rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku ve  
          vlastnictví Města Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu  
          provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN – v pp. č. 4047/1 ve vlastnictví Města  
          Klatovy v rozsahu cca 3 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné  
          výši.  
 
 12/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného  
       břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy  
       v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav   
       zemního kabelu VN a NN a umístění sloupové trafostanice – v pp. č. 4242/82, 4242/84,  
       4242/87 dle KN, pp. č. 2422, 2438, 3595, 3596, 3597/1 dle PK ve vlastnictví  Města  
       Klatovy v rozsahu cca 352 bm zemního kabelu + 1 ks trafostanice za jednorázovou úhradu  
       ve výši cca 70 900 Kč + DPH v platné výši s tím, že před vlastní realizací akce zajistí ČEZ  
       aktuální stanovisko ŘSD ke křížení obou staveb.  
 
13/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcného  
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      břemene ve prospěch firmy Telefónica CZECH Republic a.s. v pozemcích ve vlastnictví  
      Města Klatovy v k. ú.  Dehtín – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a  
      oprav 2 ks sdělovacího kabelu – v pp. č. 80/6, 983/52 ve vlastnictví  Města Klatovy  
      v rozsahu  cca 2 x 71 bm kabelu za jednorázovou úhradu ve výši cca 28 400 Kč + DPH  
      v platné výši.  
 
14/ prodej pozemků v k. ú. Klatovy – pp. č. 4183 a p. č. 4184 v průmyslové zóně Pod Borem –  
      rada města tento majetkoprávní úkon odložila na příští jednání RM.  
 
Bod č. 317/15: 
Rada města byla seznámena s variantami Projektu regenerace  panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy týkající se  parkovacích míst a  rozhodla o minimalizaci počtu parkovacích míst dle 
varianty C. Rada města uložila vedení města a odboru rozvoje města zajistit dopracování  
ideového záměru dle vybrané varianty.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 318/15: 
 Rada města  
1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 38  
    zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého,  
    Klatovy“ 
 
2/ se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,   
    kterou je nabídka firmy Kruml – pozemní stavby s. r. o. Plzeň, IČ 26352281 
 
3/ uložila starostovi města  ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít   
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 543 950,- Kč bez DPH, 5 452 740,- Kč včetně  
    DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 319/15: 
Rada města  
a)  
1/ rozhodla o vyloučení uchazeče, firmy GG ARCHICO a.s., Uherské Hradiště, IČ 46994432 z  
    účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby § 38 zákona č. 137/21006 Sb.  
    v platném znění  „Projektová dokumentace rekonstrukce SCZT Podhůrčí, Klatovy“ z důvodu  
    nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.  
    Rozhodnutí  o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
2/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby dle § 38 zákona  
    č. 137/2006 Sb. v platném znění „Projektová dokumentace rekonstrukce SCZT Podhůrčí,  
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    Klatovy“.  
    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  
    nabídky, kterou je nabídka firmy AREA group s. r. o. Plzeň, IČ 25203231  
 
3/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 980 000,- Kč bez DPH, 1 176 000,- Kč včetně  
    DPH.  
 
b)  
1/ souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo k veřejné zakázce  malého rozsahu na služby mimo   
    režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  na „Zpracování žádosti o podporu z OPŽP  
    k projektu „Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ s firmou  
    Allowance s. r. o., Praha, IČ 26140136 za cenu 190 000,- Kč bez DPH, 228 000 Kč včetně  
    DPH.  
 
2/ uložila starostovi města a odboru rozvoje města zajistit ve spolupráci s vybraným uchazečem  
    zpracování  Žádosti o podporu ve stanoveném termínu.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 320/15: 
Rada města  
1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  
    mimo režim  zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, optická síť – II. etapa“ formou  
    písemné výzvy vybraným zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním  
    na úřední desce města Klatov.  
 
2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  
    nabídková cena.  
 
3/ schválila text výzvy dle přílohy.  
 
4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  
    členové:     náhradníci: 
    Mgr. S. Sejpková     Mgr. Rudolf Salvetr  
    Ing. Daniela Pleskotová    Pavel Vlček  
    Eva Slabá      Ing. Jiří  Kučera  
    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 7. 2012 (pondělí)  od 9:30 hodin  
    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
    členové:      náhradníci:  
    JUDr. Jiří Štancl     Bc. Martin Kříž  
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    Ing. Václav Chroust    Aleš Buriánek  
    Bc. Igor Jakubčík     Danuše Aurműllerová  
    Bc. Josef Kinský     Ing. Rostislav Klemsa  
    Petr Fiala      Ing. Jaromír Kalivoda  
    Mgr. Sylva Sejpková    Pavel Vlček  
    Ing. Daniela Pleskotová    Ing. Petra Bouřilová  
    Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  
    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 8. 2012 (pondělí) od 10:30 hodin  
    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 
6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  
 
7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 14. 8. 2012 zprávu hodnotící komise  
    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  
    Termín: dle textu     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 321/15: 
Rada města   
1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby mimo  
    režim zákona č. 137/2006 Sb. na zpracování PD „COH Klatovy, II. etapa – vestavba  
    provozních místností“  formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění  
    kvalifikace + zveřejněním na vývěsce.  
 
2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  
    nabídková cena.  
 
3/ schválila text výzvy dle přílohy.  
 
4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  
    členové:      náhradníci:  
    Mgr. Sylva Sejpková    Mgr. Rudolf Salvetr  
    Ing. Daniela Pleskotová    Pavel Vlček  
    Eva Slabá      Ing. Jiří Kučera  
    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 7. 2012 (pondělí) od 09:00 hodin  
    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 
5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
    členové:      náhradníci:  
    JUDr. Jiří Štancl     Bc. Martin Kříž  
    Ing. Václav Chroust    Aleš Buriánek  
    Bc. Igor Jakubčík     Danuše Auerműllerová  
    Ing. Vladimír Král     Petr Fiala  



9

    Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Dušan Kučera  
    Petr Fiala      Ing. Jaromír Kalivoda  
    Mgr. Sylva Sejpková    Eva Slabá  
    Ing. Daniela Pleskotová    Ing. Petra Bouřilová  
    a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 8. 2012 (pondělí) od 09:00 hodin   
    jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 
6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle diskuze.  
 
7/ uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 14. 8. 2012 zprávu hodnotící komise  
    s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 322/15: 
Rada města  
1/ doporučila zadavateli veřejné zakázky, kterým jsou Technické služby města Klatov, aby  
    rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Vozidlo –  
    třístranný sklápěč s upínací deskou“  formou Výzvy vybraným zájemcům a zveřejněním na  
    Profilu, internetových stránkách zadavatele a města a vývěsce.  
 
2/ doporučila zadavateli, aby vyzval navržené firmy k účasti v zadávacím řízení.  
 
3/ doporučila zadavateli, aby stanovil základním hodnotícím kritériem  pro zadání veřejné  
    zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil  tato dílčí kritéria  včetně jejich váhy v  
    %: :  

1. výše nabídkové ceny …………………………………70% 
2. servisní podmínky. ………………………………….. 20% 
3. délka záruční doby za dodávku …………………….. 10%  

 
4/ doporučila zadavateli, aby schválil rozsah zadávací a kvalifikační dokumentace dle přílohy.  
 
5/ doporučila zadavateli, aby jmenoval komisi pro otevírání obálek ve složení:  
    členové:       náhradníci:  
    Peter Pošefka      Ing. Petra Bouřilová  
    Mgr. Sylva Sejpková     JUDr. Jiří Štancl  
    Ing. Daniela Pleskotová     Pavel Vlček  
    a uložila jejím členům (náhradníkům)  zúčastnit se jednání dne 30. 7. 2012 (pondělí) v 10:00  
    hodin v zasedací místnosti č. 9.  
 
6/ doporučila zadavateli, aby jmenoval hodnotící komisi ve složení:  
    členové:       náhradníci:  
    JUDr. Jiří Štancl      Mgr. Jaromír Veselý  
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    Ing. Václav Chroust     Aleš Buriánek  
    Bc. Igor Jakubčík      Danuše Auerműllerová  
    Bc. Martin Kříž      Mgr. Věra Tomaierová  
    Petr Fiala       Ing. Jaromír Kalivoda  
   Ing. Jaroslav Nejdl      Mgr. Dušan Kučera  
   Mgr. Sylva Sejpková     Eva Slabá  
   Ing. Daniela Pleskotová     Ing. Petra Bouřilová  
   Peter Pošefka      Jaromír Urbánek  
   a  uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 8. 2012 (pondělí) od 09:45 hodin  
   jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 
7/ doporučila zadavateli pověřit hodnotící komisi k posouzení kvalifikace.  
 
8/ souhlasila s tím, aby  poradcem zadavatele veřejné zakázky bylo město Klatovy, zastoupené  
    odborem rozvoje města.  
 
9/ uložila zadavateli  a odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení zákonem stanoveným  
    způsobem.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: p. P. Pošefka  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
    Dále uložila  zadavateli předložit  RM 14. 8. 2012 zprávu hodnotící komise a návrh na  
    přidělení veřejné zakázky.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. P. Pošefka  
 
Bod č. 323/15: 
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/12/Vl ze dne 22. 3, 2012, 
týkajícího se navýšení ceny díla  „Klatovy, ulice Riegrova – rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace“  o 160 328 Kč bez DPH, 192 392 Kč včetně DPH.  
Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD v předloženém 
znění.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 324/15: 
Rada města  rozhodla o zrušení zadávacího řízení malého rozsahu na služby  na akci „Služby 
poradce a spolupořadatele soutěže o urbanistický návrh na tvorbu zadání nového ÚP města 
Klatov, o vypsání  nového zadávacího řízení ve stejném rozsahu s cenou 750 000,- Kč  včetně 
DPH.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 325/15: 
Rada města vyhlásila výsledky veřejné soutěže „Jednotný vizuální styl města Klatov takto:  
1. místo    návrh č. 24, JanKolář, kolargrafik/studio, Praha  
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2. místo    návrh č. 18, Barbora Kuželová, Jan Baborák, Praha  
3. místo    návrh č. 25, Klára Zápotocká, Praha  
Rada města uložila písemně vyrozumět autory oceněných návrhů, zajistit předání cen a 
s vítězným uchazečem jednat o smlouvě na vytvoření grafického manuálu jednotného 
vizuálního stylu města Klatov.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
 
Bod č. 326/15: 
Rada města  vzala na vědomí  zápis z jednání komise pro likvidaci  opuštěného majetku ze dne 
13. 6. 2012.  
 
Bod č. 327/15: 
Rada města projednala  zápis č. 6/12 z jednání bytové komise ze dne 27. 6. 2012 a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv – rada města schválila  

a) uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, s pí LH, na dobu 
určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, nájemné  65,- Kč/m2  
b)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, s p. MB, na dobu 
určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2 za podmínky, že bude 
uhrazen firnanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč  
c)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,  s p. JŘ, na dobu 
určitou od 15. 7. 2012 do 14. 7. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  
d) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, s p. MUDr. JP a pí 

Bc. NP, na dobu určitou od 1. 7. 2012do 30. 6. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  
e)   uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, s pí DŠ a p. VŠ, na 

dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  
              f)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, s pí  
                    RN a MN na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013, nájemné 65,-Kč/m2 

                    g)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, s p..AS a YB na dobu 
určitou od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  

                  h)  uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, s pí LA na dobu 
určitou od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012, nájemné 65,- Kč/m2   

                  ch) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, s p. MJ a pí JM, na 
dobu  určitou od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012, nájemné 32,- Kč/m2  

 
k bodu 3 – prodloužení smluv o ubytování na sociální ubytovně – rada města  

a) schválila  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 49 na adrese  
      Klatovy, s pí ST od 11. 7. 2012 do 31. 12. 2012 
b) schválila  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 55 na adrese  
      Klatovy, s pí HS a p. MS od  13. 7. 2012 do 31. 12. 2012 
c)   schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 31 na adrese  
      Klatovy, s pí IH od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 
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d)  neschválila  uzavření  smlouvy o ubytování s pí Annou Hladíkovou  a pověřila     
     Správu nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením ubytovací buňky  
 

k bodu 4 – přidělení volného bytu -  rada města schválila  
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 2+KK s příslušenstvím Klatovy,  
      s pí PCh, na dobu určitou s platností od 16. 7. 2012 do 15. 7. 2013, nájemné 65,- 

Kč/m2 

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, kat. A, 0+1 s příslušenstvím Klatovy, 
 s pí LK, bytem Lednice, na dobu určitou s platností od 16. 7. 2012 do 15. 7. 
2013, nájemné 65,-Kč/m2  

c) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. B, 1+1 s příslušenstvím Klatovy, 
      s p . RB,  na dobu určitou s platností od 16. 7. 2012 do 15. 7. 2013, nájemné 37,- 

Kč/m2  
d)  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na adrese  
      Klatovy, s p. JF, bytem Kdyně  nájemné 44,91 Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou po dokončení  rekonstrukce domu 832/III.  
e) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 412, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na adrese  
      Klatovy, s pí VK a k bytu č. 414, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na adrese Klatovy, 

s p. FK, oba bytem Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2 . Smlouva bude  uzavřena na 
dobu neurčitou po dokončení rekonstrukce domu 832/III za  podmínky, že bude 
uhrazen finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč.  

f)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 714, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na adrese  
 Klatovy, s pí MK, bytem, nájemné 44,91 Kč/m2 . Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou po dokončení rekonstrukce domu 832/III 

g)   uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na adrese  
      Klatovy, s p . MŠ, bytem Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2 

h)   uzavření nájemní  smlouvy k bytu č. 12, kat. A, 2+KK s příslušenstvím, na  
                adrese Klatovy, s manž. F a MF, bytem Nymburk, nájemné 44,91 Kč/m2  

 
k bodu 5  - žádost o podnájem bytu/části bytu  - rada města souhlasila s přenecháním části bytu  
                  č. 8, Klatovy, do podnájmu ZG, MS  a AG, na dobu určitou  od 10. 7. 2012 do 9. 7. 

2013.  
 
k bodu 6 – žádost o společný nájem bytu – rada města zamítla  žádost o společný nájem bytu  
                  pro p. JK a BB, Klatovy.  
 
k bodu 7 – ostatní – rada města 

a) pověřila Správu nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením bytu č. 5 na adrese  
      Klatovy, jehož nájemcem byl p. PP.  
b) rada města vzala na vědomí  řešení stížnosti Společenství domu 633-4/II na 

rušení nočního klidu a poškozování majetku společenství  nájemcem bytu č. 10 
v čp. 634/II. 
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Bod č. 328/15: 
Rada města  projednala zápis z komise pro nebytové prostory  ze dne 25. 6. 2012 s těmito 
závěry:  
k bodu  8 – NP v čp. 23/I, p. P -  rada města schválila ukončení nájemní smlouvy  
                   s fyzickou osobou JP dohodou a uzavření nájemní smlouvy s právnickou  
                   osobou PROSNER s. r. o.  
 
k bodu 9 – NP v čp. 155/I, Drůbežářský závod  - rada města schválila  úpravu doby platnosti  
                  nájemní smlouvy v čp. 155/I s Drůbežářským závodem Klatovy z doby určité  do    
                  31. 12. 2013 na dobu neurčitou.  
 
k bodu 10 – novinový stánek Vídeňská (10/IV) – p. Rubáš – rada města  neschválila snížení   
                    nájemného  z novinového stánku na měsíce červenec a srpen 
 
k bodu 11 – NP v čp. 6/IV – rada města schválila úpravu nájemného ve Vídeňské ulici 6/IV při  
                     provádění „Sanace vlhkého zdiva“  následovně:  
                     a) po dobu provádění stavby u všech nájemců  nebytových prostor 50% z důvodu  
                         velkého hluku a prašnosti 
                     b) úplné odpuštění nájmu po dobu uzavření a vystěhování jednotlivých nebytových  
                         prostor  
k bodu 12 – veřejné WC Rybníčky – rada města schválila  uzavření nájemní smlouvy na          
                    nebytový prostor  - veřejné WC na Rybníčkách u  občerstvení TOP s panem Janem  
                    Zíkou. 
 
k bodu 14 – NP v čp. 9/IV, pí ML – rada města schválila výpověď z nájmu  
                     nebytového prostoru ve Vídeňské ulici pro paní ML z důvodu  
                     neplacení nájemného  
 
Bod č. 329/15: 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 25. 6. 
2012 a k bodu 1 k žádostem o mimořádné dotace přijala následující závěry:  
a) TJ Jezdecký klub Klatovy – žádost o dotaci na seriál  závodů – rada města schválila   
     poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  
b) TJ Jezdecký klub Klatovy – žádost o dotaci na financování závodů „Cena Klatov 2012 – rada  
     města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  
c) Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy – žádost o dotaci spojenou s 200. výročím  
    založení školy – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 31 812,- Kč  
d) Mgr. Nina Moravcová – žádost o dotaci na financování programů primární  prevence pro  
     školy – rada města  poskytnutí dotace neschválila  
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty   postupovat ve smyslu  usnesení.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  
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Bod č. 330/15: 
Rada města schválila  vzorové smlouvy o prodeji a nájmu optických vláken s tím, že do nich 
bude zapracovány připomínky z diskuze.  
 
Bod č. 331/15: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a Ing. Škubalovou – Projekční kanceláří,  
    Plzeň  - předmět smlouvy: zhotovení pasportu na akci „Bezbariérové trasy Klatovy“ – doba  
    plnění od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 – poř. č. 225 
 
2/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností NEGEBU s. r. o., Lhota 183,  
    Plzeň  - předmět smlouvy: restaurování pamětního kříže u kaple v obci Vítkovice – doba  
    plnění od 30. 7. 2012 do 31. 10. 2012 – poř. č. 226 
 
3/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a MgA. Václavem Štochlem, Družstevní 33,  
    Třemošná – předmět smlouvy: restaurování božích muk v Klatovech – Máchova ulice – doba  
    plnění  od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 – poř. č. 227 
 
4/ smlouvu o provedení uměleckého výkonu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a IKIV s. r. o.  
    Praha  -  předmět smlouvy: vystoupení Zuzany Stirské a sboru Fine Gospel Time dne 8. 9.  
    2012 v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech  -  
    poř. č. 228 
 
5/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a AUTO NEJDL, s. r. o. Klatovy –  
    předmět smlouvy: finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč na akci „1. Avon pochod  
    v Klatovech“ – poř. č. 229 
 
6/ smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o. a  
    firmou JANIVA – předmět smlouvy: p. č. 4159 Rybníčky čp. 793, Klatovy – účel nájmu: WC  
    pro návštěvníky střediska rychlého občerstvení a veřejné WC  - smlouva na dobu určitou od  
    1. 5. 2012 do 31. 10. 2012 – poř. č. 230 
 
7/ smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s. r. o. a   
    pí HK, Klatovy – předmět smlouvy: Krameriova čp. 139,  Klatovy – účel nájmu: prodejna – 

smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 231 
 
8/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a Plzeňským krajem – předmět smlouvy  
    p. č. 232/20, 232/23, 370/21, 370/22, 370/23, 370/24, 370/25, 370/26, 370/27, 374/34 v k. ú.  
    Tajanov u Tupadel a p. č. 990/21 v k. ú. Dehtín  - poř. č. 232 
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9/ smlouvu o poskytnutí  účelové dotace uzavřenou mezi městem Klatovy a  Plzeňským krajem  
    – předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace 45 000,- Kč na projekt „AVON –  
    pochod proti rakovině prsu“ – poř. č. 233 
 
10/ smlouvu o poskytnutí účelové  dotace uzavřenou mezi městem Klatovy a Plzeňským krajem   

– předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace 30 000,- Kč na úhradu části nákladů  
stavebních a umělecko-řemeslných prací – restaurování sochy Žena s růží – poř. č. 234 

 
11/ smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřenou  mezi Městem Klatovy a Plzeňským krajem  
      – předmět smlouvy:  poskytnutí účelové dotace 150 000,- Kč na  úhradu části nákladů   
      stavebních a restaurátorských prací – restaurování nástěnných maleb v prostoru presbytáře  -  
      kaple Michaela Archanděla – poř. č. 235 
 
12/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností Allowance s. r. o. Praha  -  
      předmět smlouvy: zpracování žádosti o podporu z OPŽP k projektu „Stavební úpravy  
      technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ – poř. č. 236 
 
13/ smlouvu mezi Městem Klatovy  a příspěvkovými organizacemi města – předmět  
      smlouvy: centralizované zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky  
      nabízené a kupované na komoditních burzách – poř. č. 237 
 
14/ dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený  mezi městem Klatovy a Zemědělským  
      družstvem Koryta  - změna č. III – změna výměry – poř. č. 238 
 
15/ smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřenou mezi Městem Klatovy a Plzeňským krajem  
      -  předměst smlouvy: poskytnutí účelové dotace 10 000,- Kč na projekt „Kvarteto –  
      historické památky Klatov“ – poř. č. 239 
 
16/ smlouvu o realizaci stavby a o budoucí smlouvě darovací  uzavřenou mezi  Městem Klatovy  
      a Bohumilem Němcem, Jungmannova 311, Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 1309/15 v       
      k. ú. Klatovy – účel smlouvy: úprava  části místní komunikace v Jungmannově ulici a  
      bezplatné převedení vlastnictví ke stavbě – poř. č. 240 
 
17/ smlouvu č. 11/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí  uzavřenou  
      mezi Městem Klatovy a  společností STREICHER, spol. s r. o., Štěnovice – předmět  
      smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí  nebo jiného vedení do pozemků ve  
      vlastnictví města Klatovy: pp. č. 2050/1, 2050/4, 2050/17, 2478/5, 3405/9, 3405/11,  
      3405/49, 3405/52, 3557/7, 3582/1, 3582/4, 3582/5, 3582/6, 3582/13, 3586, 3587/1, 4053,  
      4054 v k. ú. Klatovy (ul. Pod Koníčky, Plzeňská) – smlouva na dobu určitou – 1 rok – poř.  
      č. 241 
 
18/ smlouvu č. 12/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí  uzavřenou  
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      mezi Městem Klatovy a Společenstvím domu 623/II, 624/II v Klatovech  - předmět  
      smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve  
      vlastnictví města Klatovy: pp. č. 1447/1 v k. ú. Klatovy (ul. U Retexu) – smlouva na dobu  
      určitou – 1 rok – poř. č. 242 
 
19/ smlouvu č. 13/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely  uložení sítí uzavřenou  
      mezi městem Klatovy a p. JP, Klatovy – předmět smlouvy:  
      souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví  města  
      Klatovy: pp. č. 2012/20 v k. ú. Klatovy (ul. Ke Spravedlnosti)  - smlouva na dobu určitou –  
      1 rok  - poř. č. 243 
 
20/ smlouvu č. 14/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí  uzavřenou  
      mezi Městem Klatovy a pí ZK, Klatovy - předmět  
      smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve  
      vlastnictví města Klatovy: pp. č. 3613 v k. ú. Klatovy (komunikace Chaloupky)  - smlouva  
      na dobu určitou – 1 rok . poř. č. 244 
 
21/ smlouvu č. 15/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou  
      mezi městem Klatovy a PROCKERT&HYNEK a.s. Roztoky u Prahy – předmět smlouvy:  
      souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví města  
      Klatovy: stp. č. 2185/2, 2186/2, 2187/2, pp. č. 229, 2024/1, 2024/3, 2024/5, 2024/7, 2024/8,  
      3407/8, 3407/22, 3407/23, 3407/25, 3443/1 v k. ú. Klatovy (nábř. Kpt. Nálepky) -  smlouva  
      na dobu určitou – 1 rok – poř. č. 245 
 
22/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a  
     Telefónicou  Czech Republic, a.s. a ŘSD ČR  - předmět smlouvy: parc. č. 80/6 a 983/52 v       

k.ú. Dehtín  - účel smlouvy: stavba „I/27 Dehtín – podjezd pod tratí ČD“ – přeložka kabelů  
– věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou – poř. č. 246 

 
23/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  
      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zast. INVEST TEL s. r. o.  – předmět smlouvy: pp. č. 4047/1  
      v k. ú. Klatov y- účel smlouvy: stavba“Klatovy, Nádražní 170, Ilková – kNN“ – poř. č. 247 
 
24/ smlouvu o zřízení věcného  břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  
      a.s. zast. Elektroprojekcí Vincíbr, s. r. o. – předmět smlouvy: pp. č. 2012/20 v k. ú. Klatovy  
      – účel smlouvy: uložení zemního kabelu – poř. č. 248 
 
25/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a RWE Distribuční  
      služby, s. r. o. a RH, Klatovy – předmět smlouvy: KN parc.  
      č. 3517 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: provozování plynárenského zařízení – poř. č. 249 
 
26/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem  
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      Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. – předmět smlouvy: parc. č. 4242/82, 4242/84, 4242/87,  
      2422, 2438, 3595, 3596, 3597/1 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy:  uložení zemního kabelu –  
      „Klatovy, K Letišti – VN, TS, NN“ – poř. č. 250 
 
27/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a spoluvlastníky domu čp. 910/IV,  
      Klatovy a Klatovskou stavební kanceláří s. r. o. Praha  - předmět smlouvy: dar veřejné  
      infrastruktury vybudované v rámci akce „Klatovy, Plánická ulice – 48 b.j.  – pp. č. 3179/17“   

- poř. č. 251 
 
28/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a MgA. Josefem Vojtkem – předmět  
      smlouvy: provedení restaurátorských prací na oltáři  s obrazem Bolestné Panny Marie  
      v hřbitovní kapli sv. Michaela v Klatovech -  poř. č. 252 
 
Bod č. 332/15: 
Rada města projednala a schválila  
1/ přijetí dotace ve výši 10 000,- Kč od Plzeňského kraje na projekt „Kvarteto – historické  
    památky Klatov“  - finanční spoluúčast města Klatovy je 30 636,- Kč  
2/ přijetí dotace ve výši 10 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Setkání družebních měst“ –  
    finanční spoluúčast města Klatovy je 190 000,- Kč  
3/ přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč od Plzeňského kraje na projekt „Tiskovina Vítejte  
    v Klatovech“ – finanční  spoluúčast města Klatovy je 26 420,- Kč 
4/ přijetí dotace ve výši 15 000,- Kč od Plzeňského kraje na projekt „Zahájení turistické sezóny  
    2012“ – finanční spoluúčast města Klatov je 100 000,- Kč.  
 
Bod č. 333/15: 
Rada města projednala a schválila  návrh výše platu  pro novou ředitelku MŠ Klatovy, 
Studentská 601 pí Mgr. Jitku Luňákovou od 1. 7. 2012.  
 
Bod č. 334/15: 
Rada města souhlasila s navrženým postupem při opravě venkovního  bazénu v městských 
lázních a uložila  
a) odboru rozvoje města  zajistit položkové vyčíslení víceprací, které by měly být předmětem  
    dodatku č. 1 k SoD č. 9/2012/ORM/Kč,  
    Termín: ihned      Zodpovídá:pí Ing. D. Pleskotová  
 
b) místostarostovi města, odboru rozvoje města a právničce města zadministrovat zadávací  
    řízení dle § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění a písemně  
    vyzvat firmu Pyramida k jednání  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková  
c) odboru rozvoje města  
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    l/ zadat vyhotovení zadávací projektové dokumentace na provedení  železobetonové vany  
       Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
    2/ předložit RM dne 14. 8. 2012 návrh na uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 9/2012/ORM/Kč a  
        návrh na zahájení podlimitní VZ na výběr dodavatele akce „železobetonová vana –  
        plavecký bazén Klatovy“.  
        Termín: dle textu     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 335/15: 
Rada města souhlasila  
a) s uskutečněním 2 ročníku AVON pochodu  
b) s přihlášením se k Týdnu mobility v září 2012 
Rada města vzala na vědomí ostatní činnosti komise.  
 
Bod č. 336/15: 
Rada města vzala na vědomí zápis  z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 2. července 2012 
a nesouhlasila s umístěním reklamního panelu „vítáme vás v Penny“ v zeleném pásu  při 
Domažlické ulici.   
 
Bod č. 337/15: 
Rada města souhlasila s parkováním vozidel  při vývozu a dovozu do a ze třetích zemí a 
souhlasila s kontrolou  celních orgánů na parcele č. 3554/1  u starého ČSAD  pro firmu Gerlach  
s. r. o. se sídlem K Vypichu, Rudná u Prahy (3 měsíce ponechat bez poplatku).  
 
Bod č. 338/15: 
Rada města ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila 
užití znaku města pro TJ VD Start Luby.  
 
Bod č. 339/15: 
Rada města  uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                  starosta města                        místostarosta  
 
 
 
                                                  Ing. Václav C h r o u s t  
                                                         místostarosta 
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Bod č. 340/16: 
Rada města  
1/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  
    režim  zákona „Služby poradce a spolupořadatele soutěže o urbanistický návrh na tvorbu  
    zadání nového ÚP města Klatov“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou ČVUT v Praze, fakultou  
    architektury, IČ 68407700 za cenu 630 000,- Kč bez DPH, 750 000,- Kč včetně DPH.  
 
2/ uložila starostovi města, právničce  a odboru rozvoje města zajistit uzavření Smlouvy o dílo.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 341/16:  
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ smlouvu č. 16/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí  uzavřenou  
    mezi Městem Klatovy a společností GASSPO spol. s r. o. Klatovy – předmět  smlouvy:  
    udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví  
    Města Klatovy, pp. č. 2050/1, 2056/3, Pod Nemocnicí – účel smlouvy: rekonstrukce NTL  
    plynovodů a přípojek  - poř. č. 253 
 
2/ smlouvu o výkonu autorského dozoru  uzavřenou mezi Městem Klatovy a firmou AREA  
    group s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy: rekonstrukce SCZT Podhůrčí, Klatovy – I. etapa  -  
    poř. č. 254 
 
3/ smlouvu o dílo  pro veřejnou zakázku  na služby  uzavřenou mezi  Městem Klatovy a firmou  
    AREA group s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy „Projektová dokumentace – rekonstrukce  
    technologie SCZT Podhůrčí Klatovy  - poř. č. 255 
 
4/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČVUT Praha, Fakultou  architektury – 
    předmět smlouvy: expertní  poradenské služby pro zpracování územního plánu města Klatov  

- poř. č. 256 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 16 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. července 2012 
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5/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy a společností KRUML-POZEMNÍ 
    STAVBY s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého,  
    Klatovy“ – poř. č. 257 
 
 
 
 
 

   Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                starosta města                                                           místostarosta  
 
 
 
                                                    Ing. Václav C h r o u s t  
                                                           místostarosta  



1

 
 
 
 

 
Bod č. 342/17: 
Rada  města  
1/ jako zadavatel  podlimitní veřejné zakázky na služby dle § 38 zákona o veřejných zakázkách  
    č. 137/2006 Sb. v platném znění „Projektová dokumentace rekonstrukce SCZT Podhůrčí,  
    Klatovy“ přezkoumala námitky proti úkonům  zadavatele, podané dne 13. 7. 2012 a rozhodla  
    námitkám nevyhovět. Rozhodnutí o námitkách je nedílnou součástí usnesení Rady města.  
 
2/ uložila starostovi města, právničce a odboru rozvoje města  postupovat ve věci vyřízení  
    námitek podle usanovení § 111 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném  
    znění.  
    Termín: dle zákona    Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                           pí Mgr. S. Sejpková  
                                                                                           pí Ing. D. Pleskotová  
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                   starosta města          místostarosta 
 
 
                                                         

USNESENÍ č. 17 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. července 2012 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 343/18: 
Rada města vzala na vědomí  kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 344/18: 
Rada města vzala na vědomí  zápis  z jednání majetkové komise ze dne 2. 7. 2012. 
 
Bod č. 345/18: 
Rada města 
1/   rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
      mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Klatovy, optická síť – II. etapa“ . 
2/   se  ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,  
      kterou je nabídka firmy FiberTech s. r. o., K Vinici 1256, 530 02 Pardubice, IČ 28812166.  
3/   uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  
      s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 789 824, 15 Kč bez DPH, 2 147 789,10 Kč  
      včetně DPH.  
      Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 346/18: 
Rada města  
1/ rozhodla o vyloučení firmy Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček, Luby 147,        
    339 01 Klatovy, IČ 66347033 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na  
    služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „COH Klatovy, II. etapa – vestavba provozních  
    místností“ z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.  
 
2/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  
    režim zákona č. 137/2006 Sb. „COH Klatovy, II. etapa – vestavba provozních místností“  
    Rada města se ztotožnila s doporučením  hodnotící komise  a rozhodla o výběru nejvhodnější  
    nabídky, kterou je nabídka firmy HBH atelier s. r. o., Letkovská 2, 326 00 Plzeň, IČ  
    64360938.  
 
3/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 138 920 Kč bez DPH, 166 704 Kč včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 

USNESENÍ č. 18 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. srpna 2012 
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Bod č. 347/18: 
Rada města  
1/ doporučila zadavateli  TSMK vyloučit firmu A-TEC servis s. r. o. Příborská 2320, 738 01  
    Frýdek Místek, IČ 25357069 z účasti  v zadávacím řízení  podlimitní veřejné zakázky  na  
    dodávky  podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  „Dodávka vozidla – třístranný  
    sklápěč  s upínací deskou“  z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v požadovaném  
    rozsahu.  
 
2/ doporučila zadavateli TSMK vyloučit firmu PROFI Morava s. r. o., Obránců míru  459,       
    742 21 Kopřivnice, IČ 27764443 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na  
    dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  „Dodávka vozidla  třístranný sklápěč  
    s upínací deskou“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v požadovaném  rozsahu.  
 
3/ doporučila zadavateli TSMK vyloučit firmu Ing. Daniel Lůčný Králova 9, 616 00 Brno, IČ  
    42794731 z účasti v zadávacím řízení podlimitní  veřejné zakázky na dodávky podle zákona  
    č. 137/2006 Sb. v platném znění „Dodávka vozidla – třístranný sklápěč s upínací deskou“  
    z důvodu nesplnění kvalifikace a zadávacích podmínek v požadovaném  rozsahu.  
 
4/ rozhodla o ukončení zadávacího  řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č.  
   137/2006 Sb. „Dodávka vozidla – třístranný sklápěč s upínací deskou“.  
   Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  
   nabídky, kterou je nabídka firmy Unikont Group s. r. o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ  
   41193113.  
 
5/ uložila starostovi města ukončit zadávací  řízení  zákonem stanoveným  způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 435 000, 00 Kč bez DPH, 1 722 000, 00 včetně  
    DPH. 
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 348//18: 
Rada města projednala zprávu odboru rozvoje města týkající se opravy  venkovního bazénu  
v městských lázních a  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 9/ORM/Kč/2012 mezi městem a firmou Pyramida  
    s. r. o., Domažlická 167, Plzeň, IČ 49618997, týkající se navýšení ceny díla  o 442 233,- Kč  
    bez DPH, 530 680,- Kč včetně DPH a změny termínu plnění tak, že pro provedení  části  
    víceprací, předcházející betonáži se stanovuje termín od 20. 8. 2012 do 31. 10. 2012 a  
    konečný termín pro dokončení plnění (položení bazénové folie) je do 31. 5. 2013. 
 
2/ rada města  
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a) rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
podle zákona č. 137/2006 Sb. „Železobetonová  vana pro venkovní plavecký bazén   

 
      Klatovy“ formou  zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ, písemnou výzvou     
      dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a zveřejněním na Profilu  
      zadavatele.  
 
b)   rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší  
      nabídková cena bez DPH.  
 
c) schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentaci dle přílohy.  
 
d)  jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:  
     členové:          náhradníci:  
     Peter Pošefka      Mgr. Rudolf Salvetr  
     Ing. Daniela Pleskotová    Mgr. Sylva Sejpková  
     Ing. Jiří Kučera      Eva Slabá  
     a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 4. 9. 2012 (úterý) od 10:00 hodin  
     jejíhozasedání v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice čp. 62/I. 
 
e)  jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

         členové:       náhradníci:  
         Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr  
         JUDr. Jiří Štancl     Aleš Buriánek  
         Bc. Martin Kříž      Petr Fiala  
         Bc. Igor Jakubčík     Ing. Jaromír Kalivoda  
         Peter Pošefka       Ing. Karol Žák  
         Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá  
         Mgr. Sylva Sejpková     Mgr. Věra Tomaierová  
         Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček  
         a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 9. 2012 (čtvrtek) od 9:30 hodin  
         jejího zasedání  v kanceláři vedoucí ORM.  
 
f) schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.  
 
g)    uložila odboru rozvoje města předložit RM dne 11. 9. 2012 zprávu hodnotící komise  
       s návrhem na přidělení veřejné zakázky.  
       Termín: dle textu     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
g) doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce do rozpočtu s částkou 2 mil. Kč.  
 

 



4

Bod č. 349/18: 
Rada města schválila  Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  s doplněním:  
1) při zadávání veřejných zakázek  uložila přednostně  postupovat podle kritéria D/b 
     Termín: úkol stálý      Zodpovídají:  zadavatelé  VZ  
2/ na kontrolních dnech zajistit  účast  technického dozoru a osoby prostřednictvím které se 

osvědčuje odborná způsobilost dodavatele /autorizovaná osoba). 
    Termín: úkol stálý      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 350/18: 
Rada města  doporučila zastupitelstvu města  
1/ vyslovit souhlas s přikázáním pozemků stp. č. 2543/1, stp. č. 4525 a pp. č. 5777/3 v obci a      
    k. ú. Klatovy do vlastnictví města Klatov a s povinností uhradit ostatním spoluvlastníkům  
    těchto pozemků přiměřenou finanční náhradu v poměru dle výše jejich spoluvlastnických  
    podílů, jejíž výše bude vycházet ze znaleckého posudku Ing. Balihara ze dne 5. 1. 2012  
    zpracovaného pro účely vedeného soudního řízení.  
 
2/ schválit změnu rozpočtu na navýšení kapitoly výkupů pozemků o 1,5 mil. Kč.  
 
Bod č. 351/18: 
Rada města souhlasila s bezúplatným převodem vozidla Praga V3S  KT 63-44 občanskému 
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Habartice.  
 
Bod č. 352/18: 
Rada města  projednala a schválila  
1/ přijetí dotace ve výši 2 494 EUR = 62 350,- Kč, tj, 85% celkových nákladů od Euroregionu  
    Šumava – jihozápadní Čechy v rámci Dispozičního fondu, Program příhraniční spolupráce Cíl  
    3 ČR – Svobodný stát Bavorsko na projekt „ Na jedné lodi-ukaž mi svůj svět“.  
    Finanční spoluúčast  města Klatovy je 440 EUR= cca 11 000,- Kč.  
 
2/ přijetí  dotace ve výši 6 851 EUR = 171 278,- Kč, tj. 85% celkových nákladů od Euroregionu  
    Šumava – jihozápadní Čechy v rámci Dispozičního fondu, Programu příhraniční spolupráce   
    Cíl 3 ČR-Svobodný stát Bavorsko na prjekt „Vycházkový okruh do okolí Klatov“ . Finanční  
    spoluúčast města Klatovy je 1 209 EUR = cca 30 226,- Kč.   
 
Bod č. 353/18: 
Rada města schválila ukončení smlouvy o spolupráci mezi Městem Klatovy a Centrem 
protidrogové prevence a terapie se sídlem v Plzni, uzavřené od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, a to 
ke dni 31. 7. 2012 dohodou.  
 
Bod č. 354/18: 
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem  za rok 2012 z Fondu 
dotací.  
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Bod č. 355/18: 
Rada města  vzala na vědomí  svodky událostí za měsíc červen a červenec 2012 předložené 
velitelem Městské policie v Klatovech.  
 
Bod č. 356/18: 
Rada města schválila ve smyslu § 102 odst. 2 písm m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění:  
1/ smlouvu o financování  projektu v rámci přeshraniční  spolupráce Cíl 3  ČR-Svobodný stát  
    Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond  uzavřenou mezi Městem Klatovy a Euroregionem  
    Šumava-jihozápadní Čechy  - předmět smlouvy: projekt „Vycházkový okruh do okolí Klatov“  
    – poř. č. 258 
 
2/ smlouvu o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR- 
    Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond  uzavřenou mezi Městem Klatovy a  
    Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy – předmět smlouvy: projekt „Na jedné lodi –  
    Ukaž mi svůj svět“ – poř. č. 259 
 
3/ smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 10992012 na podporu projektů a činností v oblasti  
    ochrany přírody a krajiny uzavřenou mezi městem Klatovy a Plzeňským krajem – předmět  
    smlouvy: projekt „Ošetření památného stromu Křištínský klen 2012“ – poř. č. 260 
 
4/ dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK s.  
    r. o. a JP, Klatovy – předmět smlouvy: Pražská čp. 23/I, Klatovy  
    – poř. č. 261 
 
5/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 8/2012) uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
    zast. SNK s. r. o. a PROSNER s. r. o.  – předmět smlouvy: Pražská čp. 23, Klatovy – účel  
    smlouvy: prodejna – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 262 
 
6/ dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (č. 34/2005) uzavřený mezi Městem  
    Klatovy, zast. SNK  s. r. o.  a Drůbežářským závodem Klatovy, a.s. – změna článku IV – výše  
    nájemného a článku IX – doba platnosti smlouvy – na dobu  neurčitou – ostatní ujednání   
    smlouvy zůstávají beze změn – poř. č. 263 
 
7/ smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Klatovy a MVDr. Iljou Straškrabou, Klatovy –  
    předmět smlouvy: spolupráce  na shromáždění a zajištění předávání kadevárů zvířat   
    v zájmovém chovu asanačnímu podniku  Asavet Biřkov – smlouva na dobu určitou – 2 roky –  
    poř. č. 264 
 
8/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a  
    Římskokatolickou farností Klatovy – předmět smlouvy: stp. č. 122 v k. ú. Klatovy – účel  
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    smlouvy: vedení plastové chráničky HDPE včetně příslušenství pro uložení optického kabelu  
    a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu – poř. č. 265 
 
9/ kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a JŽ, Klatovy  – předmět  
    smlouvy: budova čp. 57/I, stp. č. 498, pp. č. 4168/2 a 4128/1 v k. ú. Klatovy -  poř.č. 266 
 
10/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a PH, Plzeň  a Klatovskou stavební 

kanceláří – předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly  na infrastruktuře  vybudované v rámci 
akce „Klatovy, Plánická ul. – 48 b.j. pp. č. 3179/17“ . Jedná se o vodovodní řad, veřejné 
osvětlení, veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání  a sadové úpravy – poř. č. 267 

 
11/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. V a Bc. BM, Tlumačov  a 

Klatovskou stavební kanceláří  - předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na infrastruktuře  
vybudované v rámci akce „Klatovy, Plánická ul. – 48 b.j., pp. č. 3179/17“. Jedná se o  
vodovodní řad, VO, veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání a sadové úpravy – poř. 
č. 268 

 
12/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Bc. R a Bc. MM, Klatovy a 

Klatovskou stavební kanceláří – předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na infrastruktuře 
vybudované v rámci akce „Klatovy, Plánická ul. –  48 b.j. , pp. č. 3179/1“. Jedná se o 
vodovodní řad, VO, veřejné komunikace, chodníky,  parkovací stání a sadové úpravy – poř. 
č. 269 

 
13/ darovací smluvu  uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. Ing. J a BZ, Praha 3 a 

Klatovskou stavební kanceláří – předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na infrastruktuře 
vybudované v rámci akce „Klatovy, Plánická ul. –  48 b.j., pp. č. 3179/17“. Jedná se o 
vodovodní řad, VO, veřejné komunikace, chodniíky, parkovací stání a sadové úpravy – poř. 
č. 270 

 
14/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a MUDr. AK, Klatovy a Klatovskou 

stavební kanceláří  - předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly na infrastruktuře vybudované 
v rámci akce „Klatovy, Plánická ul – 48 b.j., pp. č. 3179/17“.  Jedná se o vodovodní  řad, 
VO, veřejné komunikace, chodndíky, parkovací stání a sadové úpravy – poř. č. 271 

 
15/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a MUDr. AK, Klatovy – předmět 

smlouvy: spoluvlastnický podíl – stp. č. 6402, p. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94, 
3179/95 v k. ú. Klatovy – poř. č. 272 

 
16/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy a manž. Ing. J a BZ, Praha 3 – předmět 

smlouvy: spoluvlastnický podíl – p. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94, 3179/95 v k. ú. 
Klatovy – poř. č. 273 
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17/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy  a PP, ID, manž. V a VC, HM 
 RNDr. PK, Ing. VV, MUDr. AK, manž. A a ZB, JP, Ing. PJ, manž. J a KD 
 – předmět smlouvy: spoluvlastnické podíly  - p. č. 3179/90, 31791, 3179/92, 3179/94,  
   3179/95 v k. ú. Klatovy – poř. č. 274 
 
18/  smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy a ČEZ Distribuce,  
       a.s. zast. JH projekt s. r. o., Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 3943/3 v k. ú. Klatovy – účel  
       smlouvy: umístění kabelu NN – „Klatovy – Dragounská – kNN“ – věcné břemeno se zřizuje  
       úplatně  na dobu neurčitou – poř. č. 275 
 
19/  smlouvu č. 17/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí   
       uzavřenou mezi Městem Klatovy a Zbyňkem Tomanem – Elmontop, Štěpánovice  - předmět  
       smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve  
       vlastnictví města Klatov – pp. č. 263/1 v k. ú. Štěpánovice – smlouva se uzavírá na dobu  
       určitou – 1 rok – poř. č. 276 
 
20/ smlouvu o dílo  uzavřenou mezi Městem Klatovy a JF, Kvasetice  –  
      předmět smlouvy: úprava pozemků pp. č. 477/1, 477/5, 232/37  a 310/22 v k. ú. Kvaslice –  
      poř. č. 277 
 
Bod č. 357/18: 
Rada města projednala  zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport  a k bodu 1 – 
žádostem o mimořádné dotace přijala následující závěry:  
1/ Okresní organizace ČSCH Klatovy – žádost o dotaci na pořádání výstavy – rada města  
    schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč  
2/ Galerie Klatovy/Klenová – žádost o dotaci na financování  výstavy ve Francii -  rada města  
    schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč 
3/ Galerie Klatovy/Klenová – žádost o dotaci na uspořádání  bubenické show  - rada města  
    poskytnutí dotace neschválila   
4/ TJ Sokol Klatovy – žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů 3 členů oddílu na ME  
    mládeže – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč 
Rada města uložila kanceláři  místostarosty města  postupovat ve smyslu závěrů RM.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
Bod č. 358/18: 
Rada města projednala  návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – pp. č. 1435/5 – část – rada města nedoporučila  
    zastupitelstvu města tento majetkoprávní úkon ke schválení    
     
2/ směna pozemků, dar pozemků  - rada města doporučila zastupitelstvu města  

a) schválit směnu pozemků bez finančního plnění – pozemky ČR-Ředitelství silnic a dálnic   
      Plzeň do majetku města – pp. č. 3422/55, 3422/73, 3422/74, 3422/76, 3422/79, 3422/80,  
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      3422/81, 3422/83, 3422/84, 3422/85, 3422/86, 3475/46, 3475/49, 3475/50, 3422/62 a     
      3422/15. vše v k. ú. Klatovy o celkové výměře 621m2 – obecní pozemky do majetku ČR- 
      Ředitelství silnic a dálnic Plzeň – pp. č. 3410/17, 3410/18, 3422/87, 3475/55, 3476/20,  
      3221/19, 3221/39, 3221/35 v k. ú. Klatovy a pp. č. 39/13, 811/24  a 811/26 v k. ú. Luby o  
      celkové výměře 618 m2  

b) schválit dar pozemků ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic Plzeň do majetku města 
– pp. č. 3422/72, 3422/75, 3422/77, 3422/78, 3422/82, 3422/88, 3475/45, 3475/47, 
3475/48, 3422/12, 3422/13, 3422/14, 3422/16, 3422/17, 3422/54, 3422/55, 3422/68, 
3422/56, 3422/57, 3422/58, 3422/60, 3422/61, 3422/59, 3422/63, 3422/66 a 3422/67 v 

      k. ú. Klatovy o celkové výměře  4 254 m2 
 

3/ směna nemovitostí mezi  Městem Klatovy a Plzeňským krajem – rada města doporučila  
zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořádání nemovitostí s Plzeňským krajem  
dle předloženého návrhu:  

- dar obecních nemovitostí v celkové hodnotě 17 741 620 Kč 
- dar nemovitostí Plzeňského kraje v celkové hodnotě 17 550 210 Kč  
- prodej obecních pozemků v celkové hodnotě 2 853 000 Kč  

 
4/ Klatovy – Atrium park Hůrka – obytná zástavba – optimalizace projektu – varianta č. XI –  
    rada města  

a) souhlasila se změnou  stavebního povolení na I. etapu zástavby  obecních pozemků  - stp. 
č. 4022, stp. č. 4023, stp. č. 2498, pp. č. 1465/1, pp. č. 1465/2, pp. č. 3537/2 a pp. č. 3939 
v k. ú. Klatovy dle varianty č. XI na akci „ATRIUM PARK HŮRKA“  

b) uložila  vedení města podat informaci o stavu projektu ZM 4. 9. 2012. 
      Termín: dle textu     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
c) uložila  odboru rozvoje města vyžádat si na investorovi harmonogram výstavby.  
      Termín: ihned      Zodpovídá. pí Ing. D. Pleskotová  
 

5/ Klatovy – technická vybavenost pro RD – III. etapa, Horažďovické předměstí  -  
připomínky k návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby veřejného  
charakteru  - rada města souhlasila s upraveným návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě  
darovací na budoucí  bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury  
v rámci akce „Klatovy – technická vybavenost pro RD – III. etapa, Horažďovické  
předměstí  se záruční dobou 60 měsíců.  
 

6/ Cyklo Klatovy – Beňovy – aktuální stav majetkoprávního vypořádání pozemků  - rada města  
    vzala na vědomí předložené informace k atuálnímu stavu majetkoprávního vypořádání  
    pozemků pro stavbu cyklostezky Klatovy – Beňovy – I. etapa a uložila odboru rozvoje města  
    jednat dále s vlastníky stavbou dotčených  pozemků v souladu s usnesením RM ze dne 3. 7.  
    2012.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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7/ Klatovy, Vídeňská ulice – žádost o souhlas s umístěním stolu se židlemi na obecní pozemek –  
    rada města    nesouhlasila s umístěním stolu se židlemi na obecní pozemek č. 3410/1 v k. ú.  
    Klatovy.  
 
8/ Klatovy, areál Povodí Vltavy – majetkoprávní vypořádání obecního pozemku – aktuální  
    informace – tuto informaci vzala rada města na vědomí  
 
9/ Klatovy, Tyršova – Vrbova ulice – prodej spoluvlastnických podílů na domech čp. 52/IV  a  
    54/IV – rada města vzala na vědomí informaci a uložila odboru rozvoje města  předložit  
    doplnění  tohoto bodu dle diskuze. 
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 359/18: 
Rada města projednala zprávu o činnosti  odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ spolu 
s doplněním  předloženým tajemníkem MěÚ. Rada města  rozhodla  nevypisovat výběrové 
řízení na  obsazení funkce vedoucího odboru.  
 
Bod č. 360/18: 
Rada města  byla informována starostou města o škodách při   povodních v noci  z 3. 7.  na 4. 7 a 
v pátek 6. 7. 2012,  o odpovědi  ředitele Povodí Vltavy Plzeň  na dopis starosty města. Rada 
města  uložila vedení města a odboru životního prostředí  jednat o dalších protipovodňových 
opatřeních  dle diskuze.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr  
                                                                                                        pí Ing. J. Michálková  
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                 starosta města                                                              místostarosta  
 
 
                                                       Ing. Václav C h r o u s t  
                                                               místostarosta   
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Bod č. 361/19: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 362/19: 
Rada města projednala zprávu o činnosti živnostenského odboru  MěÚ za období od 1. 7. 2008  
do   30. 6. 2012 a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru.  
 
Bod č. 363/19: 
Rada města vzala na vědomí závěry oponentního posudku ke studii proveditelnosti 
„Protipovodňová opatření v městské části Klatovy-Luby“ a informace týkající se dalších 
opatření proti povodním v městské části Klatovy-Luby.  
 
Bod č. 364/19: 
Rada města projednala  návrhy  na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ prodej pozemku – revokace usnesení RM ze dne 19. 6. 2012 – rada města doporučila   
    zastupitelstvu města schválit prodej pozemkových parcel č. 925/2 a č. 940/8 v k. ú. Dehtín o  
    celkové výměře 236 m2 RNDr. JP, CSc., Dehtín, 339 01 Klatovy za  
    cenu administrativní  dle znaleckého posudku, celkem 2 330,- Kč.  
 
2/ prodej pozemku v k. ú. Předslav, pp. č. 126/1 – les – rada města doporučila  zastupitelstvu  
    města schválit prodej nezbytné části pozemku zajišťující přístup ke studni  za smluvní cenu  
    50 000,- Kč.  
 
3/ prodej pozemku v k. ú. Drslavice – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    části pozemkové parcely č. 428/2 v k. ú. Drslavice o výměře cca 15 m2 VŠ, Klatovy za cenu 

obvyklou dle znaleckého posudku 240 Kč/m2, celkem cca 3 600,- Kč.   
 
4/ směna části pozemku v k. ú. Luby -  rada města doporučila zastupitelstvu města schválit      
    směnu částí pozemků č. 1007 o výměře cca 3 m2 ve vlastnictví JP, Luby  za část  
    p. č. 1006 o výměře cca 3 m2 ve vlastnictví města v k. ú. Luby bez finančního plnění.  
 
5/ pronájem pozemku v k. ú. Klatovy – rada města rozhodla o pronájmu části obecního pozemku  
    č. 97/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Klatovy p. JK, Plzeň  – Slovany, za roční nájemné 7 Kč/m2 + 

inflace, na dobu neurčitou s úhradou nájemného zpětně  

USNESENÍ č. 19 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. srpna 2012 
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    za dva roky.  
 
 
6/ zřízení věcného břemene pro vedení vypouštěcího zařízení z požární nádrže v Tupadlech ve  
    prospěch města – rada města rozhodla o zřízení věcného břemene pro vedení vypouštěcího  
    potrubí a výústní objekt v pozemcích č. 359/48, 687/1, 656/9 a 686/26 v k. ú. Tupadly ve  
    prospěch města jako oprávněného  z věcného břemene, za celkovou cenu cca 12 230 Kč.  
 
7/ Klatovy, Tyršova – Vrbova ulice – prodej spoluvlastnických podílů na domech čp. 52/IV a  
    54/IV – rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit prodej obecních nemovitostí – id.  
    1/6 z celku bytového domu čp. 52/IV se stp. č. 926 a čp. 54/IV se stp. č. 392 v k. ú. Klatovy  
    zbývajícím spoluvlastníkům  Ing. PŽ,  Praha 2 – Vinohrady a MUDr. JŽ, CSc.,  Praha 10 – 

Vršovic, za celkovou kupní cenu 400 000 Kč, každému ve výši id. 1/12  z celku nemovitostí, 
tj. 200 000 Kč, v současné době formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s termínem 
uzavření vlastní kupní smlouvy po 31. 10. 2013, s podmínkou provedení opravy fasád domů 
čp. 52/IV a čp. 54/IV v Klatovech na náklady spoluvlastníků  Ing. PŽ a MUDr. JŽ 
v uvedeném termínu.  

 
Bod č. 365/19: 
Rada města  projednala  zprávu  ORM týkající se  obsazování  pozemků v  průmyslové  zóně 
Pod Borem  a uložila  odboru rozvoje města  jednat dále ve smyslu diskuze.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 366/19: 
Rada města vzala na vědomí  dokončení projektu regenerace sídliště Pod Hůrkou s minimalizací 
ploch zeleně včetně návrhu etapizace a propočtu nákladů a uložila vedení města předložit 
informativní zprávu zastupitelstvu města dne 4. 9. 2012.  
Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R.Salvetr  
 
Bod č. 367/19: 
Rada města vzala na vědomí  informaci o obsahové náplni, nákladech a termínech realizace 
projektů Zvyšování kvality ve vzdělávání a Za společným cílem, určených ke spolufinancování 
z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském  kraji II z OP VK.  
 
Bod č. 368/19: 
Rada města projednala v působnosti valné  hromady obchodních společností  výsledky 
hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s. r. o., Lesů města Klatov s. r. o. a Odpadového 
hospodářství  Klatovy s. r. o.  za I. pololetí 2012. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny 
v samostatných rozhodnutích.  
 
Bod č. 369/19: 
Rada města projednala zápis č. 4/2012 z finanční komise ze dne 21. 8. 2012 a k jednotlivým 
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bodům přijala následujcíí závěry:  
k bodu 1 -  výsledky finančního hospodaření města a řízených organizací za I. pololetí 2012 –  
 
1/ Závěry  z projednání  výsledků hospodaření města Klatovy za I. pol. 2012:  
    rada města  uložila  zajistit přípravu  žádosti o dotaci k projektu Rekonstrukce Letního kina –  
    koordinační  porada proběhla dne 27. 8. 2012 ve 14:00 hodin v kanceláři místostarosty města  
    p.  JUDr. Štancla  za přítomnosti pracovníků ORM a MěKS.  
     
2/ Závěry z projednání výsledků  z hospodářské činnosti  města – Spravování majetku města:  
    rada města uložila Správě nemovitostí Klatovy s. r. o.   

a) podat zprávu o vyúčtování EPS a EZS 
b) předložit přehled aktuálního stavu pohledávek, které město nabídne k odprodeji. 

    Termín: do 30. 9. 2012    Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
3/ Závěry  z projednání rozboru hospodaření Technických služeb města Klatov – rada města  
    doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na provoz TSMK na pokrytí  
    nákladů na odstranění  následků povodně  v létě 2012 o 930 tis. Kč tak, aby mohly být  
    provedeny veškeré naplánované  akce údržby a oprav.  
 
4/ Závěry z projednání rozboru hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy –  
    rada města  schválila čerpání prostředků z investičního fondu na nákup zvedacího zařízení ve  
    výši 50 tis. Kč a na opravu studny v Újezdci ve výši 95 tis. Kč.  

 
5/ Závěry z projednání rozboru hospodaření  Městské knihovny – rada města uložila ředitelce  
    MěK  připravit do 15. 9. 2012 přehled knižního fondu – přírůstky, úbytky, výpůjčky, apod.  
    jako podklad pro stanovení plánu na rok 2013.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí  Z. Buršíková  
 
6/ Závěry z projednání  rozboru hospodaření Městského  kulturního střediska Klatovy – rada  
    města  uložila   
    a)  odboru rozvoje města připravit informaci o vyřízení projektu rekonstrukce  
         vzduchotechniky a topení v Kulturním domě v rámci projektů Zelená úsporám.  
         Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
   

b) ředitelce MěKS  ve spolupráci s odbory MěÚ připravit podklady pro zpracování projektu  
      Rekonstrukce Letního kina.  
             Zodpovídá: pí Mgr. H. Haladová  
 

7/ Závěry z projednání rozboru hospodaření ZŠ Tolstého – rada města uložila řediteli ZŠ  
    připravit k 30. 9. 2012 přehled  vývoje nákladů na provoz školy ke stanovení reálného plánu  
    pro rok 2013.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený  
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8/ Závěry z projednání  rozboru hospodaření ZŠ Čapkova – rada města uložila ředitelce školy   
    průběžně provádět v návaznosti na změny v průběhu roku aktualizaci ročního plánu, aby  
    odpovídal skutečnosti.  
    Úkol: stálý       Zodpovídá: pí PaedDr. Dana Martinková 
 
9/ Závěry z projednání rozboru hospodaření Základní školy Plánická – rada města schválila  
    posílení investičního fondu  z rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč  a současně použití   
    prostředků investičního fondu ve výši 700 tis. Kč na akci Rekonstrukce vnitřního vodovodu,  
    kanalizace, prostor šaten, sprch a WC v tělocvičně ZŠ Plánická 194 Na Vodojemu a na  
    opravu poloviny střechy na přístavbě této tělocvičny.  
 
10/ Závěry z projednání rozboru  hospodaření Masarykovy ZŠ – rada města vzala  výsledek  
      hospodaření na vědomí.  
 
11/ Závěry z projednání rozboru hospodaření MŠ Studentská  - rada města  uložila odboru  
      rozvoje města prověřit havarijní stav objektu MŠ Máchova a navrhnout řešení  (prosklené  
      rohy  budovy a spojovací chodby).  
      Termín: do 15. 9. 2012    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Rada města doporučila zastupitelstvu města  vzít výsledky hospodaření města a organizací města 
za I. pololetí 2012 na vědomí.  
 
k bodu 2 – rozpočtové opatření č. 5/2012 – rada města doporučila   zastupitelstvu města  
                  rozpočtové opatření č. 5/2012 ke schválení.  
 
k bodu 3 – vývoj sdílených daní k 31. 7. 2012 – tuto informaci vzala rada města na vědomí  
 
k bodu 4 – žádosti o příspěvek na rekonstrukci objektů  v historické části města  dle Zásad –  
                  rada města   
                  1/ schválila   

a) Galerii Klatovy/Klenová  - objekt  čp. 194/I na náměstí Míru poskytnutí  
      příspěvku ve výši 70% z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem opravy  a   
      způsobem navrženým a provedeným dle požadavků památkové péče, tj. 57 625,-   
      Kč  
b) majitelům domu čp. 45/I ve Vančurově ulici  manželům B 

 poskytnutí příspěvku vě výši 15 % z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem  
      opravy a způsobem navrženým a provedeným dle požadavků  památkové péče, tj.  
      70 153,- Kč  
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  2/ doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení  rozpočtu kapitoly 7 na  
      příspěvky ve smyslu Zásad pro poskytování příspěvku na rekonstrukci objektů  
      v historické části města o 100 tis. Kč.  

Bod č. 370/19:  
Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit provozní smlouvu  mezi Městem Klatovy a 
Šumavskými vodovody a kanalizace a.s. o provozování  vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu (dodatek č. 4).  
 
Bod č. 371/19: 
Rada města  
1/ doporučila  zastupitelstvu města schválit na základě návrhu výběrové  komise  poskytnutí  
    půjčky z Fondu rozvoje bydlení XXXVII.   kola  dle předložené zprávy v celkové výši  
    320 000,- Kč.  
2/ uložila  
    a) hospodářskému odboru  informovat  žadatele o výsledku  výběrového  řízení XXXVII. kola  
        půjček z Fondu rozvoje bydlení po schválení v ZM 
    b) finančnímu odboru  uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí  půjček  po schválení v ZM.  
       Termíny: po 4. 9. 2012    Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
                                                                                                       pí V. Kolorosová 
 
Bod č. 372/19: 
Rada města  projednala  zprávu o změně  smlouvy  o zřízení a provozu sběrného místa 
kolektivního systému EKOLAMP a  uložila starostovi města uzavřít se společností  EKOLAMP 
s. r. o. Smlouvu  o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.  
 
Bod č. 373/19: 
Rada  města projednala zápis č. 7/12 z bytové komise ze dne 22. 8. 2012 a k jednotlivým bodům 
přijala následující závěry:  
k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv  - rada města  

a) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy,  
s pí VZ a p. JZ na dobu  určitou od 24. 8. 2012 do 23. 8. 2013, nájemné 65,- 
Kč/m2  

b)   schválila uzavření nájemní smlouvy  k bytu č. 5, na adrese Klatovy,  
s pí MC na dobu určitou od 10. 9. 2012 do 9. 9. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  

c)  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na adrese Klatovy, s pí RŽ na 
dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

d)  schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Klatovy, 
 s MUDr. JŠ a MUDr. HŠ na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2013, nájemné 
44,91 Kč/m2 

e)  schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,  
s pí Janou Herzigovou na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 1. 2013, nájemné 65,- 
Kč/m2 
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f)  neschválila  prodloužení  nájemního vztahu manželům J a PK a pověřila Správu 
nemovitostí Klatovy s.  r. o. vyklizením bytu.  
             Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 

k bodu 3 – prodloužení smlouv o ubytování na sociální ubytovně – rada města  
a) schválila  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 33 na adrese  

Klatovy, s p. VB od 22. 8. 2012 do 31. 12. 2012 
b) schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 43 na adrese 

Klatovy, s pí LK od 13. 7. 2012 do 31. 12. 2012, 
c) schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 35 na adrese  
      Klatovy, s pí PM od 20. 9. 2012 do 31. 12. 2012,  
d)  schválila uzavření smlouvy o ubytování  k ubytovací buňce č. 32 na adrese  
     Klatovy, s p. DB od 23.  9. 2012 do 31. 12. 2012 
 

k bodu 4 – přidělení  volného bytu – rada města  
                  a)  schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
                       Klatovy, s pí IF, bytem, Klatovy, na dobu určitou s platností od 10. 9. 2012  

do 9. 9. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

                           b) schválila  uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
                       Klatovy, s pí P-KZ, bytem Suvorovova 692/IV, Klatovy na dobu určitou  

s platností od 10. 9. 2012 do 9. 9. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

                  c)  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,  
                       Klatovy, s p. JP, na dobu určitou s platností od 10. 9. 2012 do 9. 9. 2013, nájemné 

65,- Kč/m2                            

d) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
Klatovy, s pí AT, na dobu určitou  s platností od 10. 9. 2012 do 9. 9. 2013, 
nájemné 65,- Kč/m2 

e) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy, s p. BN, bytem Číhaň, nájemné 44,91 Kč/m2 . Smlouva od 10. 9. 
2012.  

f) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 216, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 
na adrese Klatovy, s p. Ing. FB, nájemné 44,91 Kč/m2. Smlouva od 1. 9. 2012.  

g) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. A, 0+1 s příslušenstvím na 
adrese Klatovy , s pí JV, Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2. Smlouva od 10. 9. 2012.  
k bodu 5 – žádosti o podnájem bytu/části bytu – rada města  

a) souhlasila s přenecháním části bytu č. 6, Klatovy, do podnájmu pí AV  
a p. MJ, na dobu určitou od 24. 8. 2012 do 23. 8. 2013.  

b)   nesouhlasila s přenecháním části bytu č. 8, Klatovy, do podnájmu  
      manž. K a jejich dětem J, A, D a A.  
 

k bodu 6 -  žádost ZČ o byt – rada města uložila Správě nemovitostí Klatovy    
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                   s. r. o.  jednat s Z. Č o přidělení bytu. 
                   Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
k bodu 7 – žádosti o prominutí poplatku z prodlení – rada města  

a) schválila prominutí poplatku  z prodlení ve výši 2 574,- Kč  pí OP vyplývající  
z nedoplatku za ubytování v čp. 743/III 

b) projednala  žádost M a VM o prominutí poplatku z prodlení  a uložila SNK s. r. 
o. předložit žádost zastupitelstvu města bez stanoviska rady města.  

      Termín: ihned     Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 

k bodu 8 – ostatní – žádost  JČ  a EJ o přidělení bytu – rada města pozastavila jednání o 
přidělení bytu.  

 
Bod č. 374/19: 
Rada města projednala zprávu Správy nemovitostí Klatovy s. r. o.  a k jednotlivým bodům 
přijala následující závěry:  
k bodu I – rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 293/4  
                  a č. 293/5, Masarykova ulice, Klatovy ; bytové jednotky č. 352/20, Tyršova ulice,  
                  Klatovy; bytové jednotky č. 635/10, Plzeňská ulice, Klatovy a doporučila  
                  zastupitelstvu města schválit prodej těchto jednotek.  
 
k bodu II -  žádosti o udělení souhlasu s uzavřením zástavní smlouvy – rada města doporučila  
                   ZM schválit  
                   a) zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 352/10,  
                       Tyršova 352/IV, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem  zajištění  

peněžitého  závazku p. JB a k bytové jednotce, Klatovy ve prospěch bankovního 
ústavu  za účelem zajištění peněžitého závazku pí Michaely Jandovské z titulu 
poskytnutí úvěrů na financování koupě těchto bytových jednotek.    

                  b)  zřízení zástavního práva  a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce , Klatovy 
ve prospěch Komerční banky a.s.  za účelem   

                       zajištění peněžitého závazku manželů M z titulu poskytnutí úvěrů na  
                       financování koupě této bytové jednotky a dát souhlas s notářskou úschovou 2/3  
                       kupní ceny do dne vložení kupní smlouvy do KN.  
 
k bodu III – návrh na snížení prodejní ceny bytových jednotek – rada města souhlasila se  
                    snížením nabídkové ceny za bytovou jednotku č. 381/6, Masarykova 381/III na  
                    cenu 699 000,- Kč; za bytovou jednotku  č. 381/9, Masarykova 381/III na cenu  
                    699 000,- Kč;  za bytovou jednotku č. 480/2, Prusíkova 480/III na cenu 699 000,-  
                    Kč; za bytovou jednotku 294/18, Masarykova 294/II na cenu 999 000,- Kč.  
 
k bodu IV -  žádost o zrušení předkupního práva na byt č. 431/8  - rada města nedoporučila   
                     zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva  na bytovou jednotku        
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                     č. 431/8, Vaňkova 431/II, Klatovy.  
 
Bod č. 375/19: 
Rada města schválila návrh programu jednání Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat 
dne 4. září 2012 v 19:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Klatovech.  
 
Bod č. 376/19: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ Dodatek ke smlouvě o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3  
    Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2023, Dispoziční fond (č. smlouvy  
    Cíl3/DF/SU/09/66) uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.  
    Rudolfem Salvetrem (konečný uživatel) a Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy,  
    zastoupeným předsedou sdružení ing. Františkem Vlčkem (poskytovatel dotace). 
    Předmět smlouvy: prodloužení doby realizace projektu „Na jedné lodi – Ukaž mi svůj svět“.  
    Ukončení  realizace projektu: do 30. 12. 2012 – poř. č. 278 
 
2/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 18832012 na podporu projektů zásobování pitnou  
    vodou uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
    Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným ing. Petrem Smutným  
    (poskytovatel). 
    Předmět smlouvy: účelová finanční dotace (20 000,- Kč) určená na zpracování projektové  
    dokumentace projektu „DÚR + DSP Klatovy - Plánická ulice - zokruhování vodovodu“ – poř.  
    č. 279 
 
3/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 18842012 na podporu projektů zásobování pitnou  
    vodou uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
    Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným ing. Petrem Smutným  
    (poskytovatel). 
    Předmět smlouvy: účelová finanční dotace (18 150,- Kč) určená na zpracování projektové     
    dokumentace projektu „PD Klatovy - areál bývalých Plánických kasáren, ul. Machníkova a  
    Hálkova - vodovod“- poř. č. 280 
 
4/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 19522012 na podporu projektů kanalizací a čistíren  
    odpadních vod uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
    Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným ing. Petrem Smutným  
    (poskytovatel). 
    Předmět smlouvy: účelová finanční dotace (14 100,- Kč) určená na zpracování projektové    
    dokumentace projektu „PD Klatovy - areál bývalých Plánických kasáren, ul. Machníkova a  
    Hálkova - kanalizace“- poř. č. 281 
 
5/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 18822012 na podporu projektů zásobování pitnou  
    vodou uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
    Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným ing. Petrem Smutným  
    (poskytovatel).  
    Předmět smlouvy: účelová finanční dotace (26 000,- Kč) určená na zpracování projektové  
    dokumentace projektu „DSP - Klatovy - Gorkého ulice - posílení vodovodu“- poř. č. 282 
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6/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10071523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
    prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřený mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Státním fondem  
    životního prostředí ČR, zastoupeným ing. Radkou Bučilovou (fond).   
    Změna: bankovní spojení příjemce podpory- poř. č. 283 
 
7/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
    Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Pyramida, s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem  
    Jiřím Vítkem (zhotovitel). 
    Předmět smlouvy: akce „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“. 
    Změna: 4. Doba plnění - termín dokončení víceprací: do 21.9.2012 
 koneční termín dokončení (bazénová fólie): do 31.5.2013  
    5. Cena díla – poř. č. 284 
 
8/ Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene  uzavřená mezi  
    Městem Klatovy, zastoupeným  starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ředitelství silnic  
    a dálnic ČR, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným  řízením Správy  Plzeň.  
    Předmět smlouvy: pozemek č. parc. 3475/3 o výměře 3405 m2 v k. ú. Klatovy –  
    předpokládaná  délka ukládané inženýrské sítě – 24 bm.   
    Účel smlouvy: uložení inženýrské sítě: optického kabelu v chráničce D 40 mm v rámci akce  
    „Klatovy, metropolitní  optická síť II. etapa“ – poř. č. 285 
 
 
9/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  uzavřená mezi Městem Klatovy,  
    zastoupeným starostou města Mgr. R. Salvetrem a spoluvlastníky bytových jednotek  489/III. 

 – předmět smlouvy: je závazek smluvních stran uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene,  
    váznoucího na společných částech – bytového domu čp. 488 a 489, Klatovy III a na stp. č.  
    2487 a 2488 v k. ú. Klatovy – účel smlouvy: umístění  nového horkovodního rozvodu a  
    domovní předávací stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve  
    prospěch Města Klatovy. – smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2019,  
    tj. po dobu realizace stavby a dalších 5 let od ukončení realizace  projektu  Rekonstrukce  
    technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“- poř. č. 286 
 
10/ Smlouva o dílo  pro veřejnou zakázku na služby  uzavřená mezi Městem Klatovy,  
      zastoupeným starostou města Mgr. R. Salvetrem a firmou HBH atelier s. r. o. Plzeň, zast.  
      jednatelem Ing. Ladislavem Hřebenářem.  
      Předmět smlouvy: vypracování projektů na základě schválení studie „Vestavba provozních  
      místností do haly č. 2 na akci „COH Klatovy, vestavba provozních místností – II. etapa“ –  
      poř. č. 287 
 
11/ Smlouva o dílo  pro veřejnou zakázku na stavební práce  uzavřená mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem a společností FiberTech s. r. o. Pardubice, zast.  
      jednatelem Bc. Milošem Houfem.  
      Předmět smlouvy: dodávka stavebních  prací pro dílo „Klatovy, optická síť – II. etapa“- poř.  
      č. 288 
 
12/ Smlouva o výkonu autorského dozoru  uzavřená mezi Městem Klatovy, zast. starostou města  
      Mgr. R. Salvetrem a Společností HBH atelier s. r. o. Plzeň, zast. Ing. Ladislavem  
      Hřebenářem a Ing. Václavem Hlinkou, jednateli společnosti.  
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      Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru  při provádění díla „COH Klatovy, vestavba  
      provozních místností – II. etapa“ dle vypracované PD pro provádění stavby – poř. č. 289 
 
13/ Kupní smlouva uzavřená mezi Technickými službami města Klatov, zast. ředitelem Peterem  
      Pošefkou a společností UNIKONT Group s. r. o. Praha 10, zast. Martinem Dvořákem.  
      Předmět smlouvy: dodávka 1 ks  vozidla pro technickou údržbu komunikací – třístranného  
       sklápěče s upínací deskou  Kultivar M 27 C 4 x4 – nové, nepoužité s technickými parametry   
       dle přílohy č. 1 – poř. č. 290 
 
14/ Smlouva č. 18/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení  sítí uzavřená mezi  
      Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem a Josefem Šimáčkem, Mánesova  
      871, Klatovy.  
      Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do  
      pozemků ve vlastnictví Města Klatov – parcelní číslo pp. 708/2 – místní komunikace – k. ú.  
      Točník u Klatov – poř. č. 291 
 
15/ Smlouva č. 19/2012 o podmínkách vstupu na pozemky   pro účely uložení  sítí  uzavřená  
      mezi Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Společenstvím  
      vlastníků jednotek domu 454/2 v Klatovech  zast. Jiřím Kurcem, předsedou výboru a Janou  
      Burešovou, členkou výboru.  
      Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí  nebo jiného vedení do  
      pozemků ve vlastnictví Města Klatovy – parcelní číslo pp. č. 2017/2 – ul. Koldinova – k. ú.  
      Klatovy – poř. č. 292 
 
16/ Smlouva č. 20/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí  uzavřená mezi  
      Městem Klatovy, zast.  starostou města Mgr. R. Salvetrem a společností PROCKERT &  
      HYNEK a.s. Roztoky u Prahy, zast. Ing. Liborem Hynkem, předsedou představenstva.  
      Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do  
      pozemků ve vlastnictví  Města Klatovy – parcelní číslo: pp. č. 2760/66, 2760/64, 27602  - ul.  
      Neumannova, Kepkova, k. ú. Klatovy – poř. č. 293 
 
17/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  ze dne 11. 1. 2012  uzavřený mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem,  
      zast. ředitelem Ing. Pavlem Bernáthem .  
      Předmět smlouvy: smlouva o výpůjčce se mění v úvodním  ustanovení o smluvních stranách   
      - Zdravotní ústav se sídlem v Praze  zanikl k 31. 5. 2012 a jeho nástupnická organizace je  
      Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – poř. č. 294 
 
18/ Dodatek č. 1 smlouvy o udělení souhlasu s realizací projektu na pozemku  uzavřený mezi  
      Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem  a Zdravotním ústavem se sídlem  
      v Ústí nad Labem , zast. ředitelem Ing. Pavlem Bernáthem.  
      Předmět smlouvy: projekt „Doplnění a inovace systému sledování a hodnocení imisní zátěže  
      na území  ČR na zdraví obyvatel II“ – poř. č. 295 
 
19/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo  pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce   
      uzavřený mezi Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem  a společností OSF  
      2000, s. r. o. Liberec, zast. Petrem Čechurou, prokuristou společnosti.  
      Změna smlouvy: úprava technického řešení obvodového pláště, vstupních dveří do objektů,  
      opláštění strojoven výtahů  u akce „Zateplení objektu Domova pro seniory čp. 815, 816 a  
      Domu s byty zvláštního určení čp. 832, Klatovy“ – poř. č. 296 
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20/ Smlouvu o dílo  pro veřejnou zakázku  uzavřenou mezi Městem Klatovy , zast. starostou  
      města Mgr. R. Salvetrem  a společností AREA group s. r. o. Plzeň, zast.- Ing. arch. Pavlem  
      Boříkem, jednatelem společnosti.  
      Předmět smlouvy: zhotovení projektové dokumentace  na akci „Projektová dokumentace –  
      rekonstrukce technologie SCZT Podhůrčí Klatovy“ – změna:  článek 4. Doba plnění  - poř. č.  
      297 
 
Bod č. 377/19: 
Rada města vzala na vědomí informaci starosty města o jednání se zástupci Plzeňského kraje 
ohledně  udržitelnosti  a financování sociálních služeb v Plzeňském kraji v období 2014 – 2016.  
 
Bod č. 378/19: 
Rada města vzala  na vědomí zápis č. 6/2012 z jednání představenstva společnosti 
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. ze dne 20. 8. 2012.  
 
Bod č. 379/19: 
Rada města vzala na vědomí  výroční zprávu  Zimního stadionu o. p. s.  za r. 2011 včetně 
výroku auditora.  
 
 
 
 
Bod č. 380/19: 
Rada města projednala  
1/  žádost MěÚSS Klatovy o poskytnutí dotace na  setkání seniorů  z Klubu seniorů    
     Klatovy a seniorů z Chamu a schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč, 
2/  žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně  o poskytnutí dotace a schválila  
     poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč. 
3/  žádost Gymnázia Cheb o poskytnutí dotace na dějepisnou soutěž  a poskytnutí  
    dotace neschválila  
Rada města  uložila kanceláří pana místostarosty postupovat ve smyslu rozhodnutí RM.  
Termín:ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
Bod č. 381/19: 
Rada města projednala žádosti o užití znaku města a schválila ve smyslu § 34a odst. 3 zákona     
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  užití znaku:  

a) pro Galerii Klatovy/Klenová na  materiály spojené s výstavou ve  Francii 
b) pro Galerii Klatovy/Klenová do uměleckého  kalendáře  vydaného u příležitosti  výstavy    
      Lukáše Raise v kostele sv. Vavřince  
c) pro Malované Mapy, s. r. o.  Zlín na mapu vydávanou pro okres Klatovy.  

Rada města uložila kanceláři starosty  žadatele o užití znaku informovat o závěrech RM.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. J. Tománek  
 
Bod č. 382/19: 
Rada  města  
1/ rozhodla o výjimce  z Pravidel  pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu týkající se  
    akce „Zvýšení kapacity  kalu  na ČOV Klatovy – zařízení  pro anaerobní stabilizaci kalu“  a  
    rozhodla o přidělení předmětné veřejné zakázky  malého rozsahu firmě Šumavské vodovody a  
    kanalizace, a. s. z důvodů provozních a technických při realizaci akce.  
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2/ uložila  
    a) starostovi města a odboru rozvoje města uzavřít s firmou Šumavské vodovody a kanalizace,  
        a.s. smlouvu o dílo  za cenu max. 920 tis. Kč bez DPH s termínem realizace do                  
        31. 12. 2012,  
        Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                                   pí Ing.D. Pleskotová 
     b) finančnímu odboru a odboru rozvoje města zařadit  akci do rozpočtu  Vodohospodářského     
         fondu pro rok 2012.  
         Termín: ihned       Zodpovídá: pí V. Kolorosová  
                                                                                                                   pí Ing. D. Pleskotová 
 
     c) Šumavským vodovodům a kanalizacím, a.s. předložit podrobně zpracovanou   analýzu  
         včetně kalkulace II. etapy projektu  - „Navýšení produkce bioplynu“. 
         Termín:  30.9. 2012     Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l 
                 starosta města                                                               místostarosta 
                                                      Ing. Václav C h r o u s t  
                                                              místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bod č. 383/20: 
Rada města  vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 384/20: 
Rada města  projednala  návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    části  obecního pozemku č. 3209/59 v k. ú. Klatovy (dle geometrického plánu č. 5692-1087- 
    2012 – stp. č. 6455/3 a pp. č. 3209/91) o celkové výměře  9 m2 majitelce domu čp. 443/IV pí   
    JK, Klatovy IV za kupní cenu 1800 Kč/m2 (celkem 16 200 Kč).  
 
2/ prodej bytů z majetku města dle Zásad  -  rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit  
    prodej bytů v obecním domě čp. 219/II a stp. č. 1140 o výměře 282 m2 v k. ú. Klatovy dle  
    Zásad prodeje bytového fondu z majetku města.  
 
3/ prodej bytů z majetku města dle Zásad – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  
    prodej bytů v obecním domě čp. 244/II a stp. č. 1279 o výměře 324 m2 v k. ú. Klatovy dle  
    Zásad prodeje bytového fondu z majetku města.  
 
4/ prodej bytů z majetku města dle Zásad – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  
    prodej bytů v obecních domech čp. 396, 397, 398, 399, 400/II a stp. č. 1711, 1712, 1713,  
    1714, 1715 o celkové výměře 830 m2 v k. ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu  
    z majetku města.  
 
5/ Klatovy, Budovcova ulice – novostavba šesti řadových domů a administrativní budovy –  
    souhlas k územnímu řízení – rada města souhlasila s předloženou dokumentací pro územní  
    řízení na akci „Klatovy, Budovcova ulice – novostavba šesti řadových domů a administrativní  
    budovy“ – se zřízením vjezdů k novým  řadovým domům a k administrativní budově a  
    s přemístěním parkovacích míst na druhou stranu komunikace, ke stávající obytné zástavbě.  
 
6/ cyklo Klatovy – Beňovy – aktuální stav majetkoprávních vypořádání pozemků – rada města   
    rozhodla, vzhledem k nereálným požadavkům majitelů pozemků,  pozastavit přípravu cyklo  
    Klatovy – Beňovy  v navrhovaných trasách a uložila  odboru rozvoje města a hospodářskému  
    odboru vytipovat jinou trasu  co nejblíže hlavní komunikaci.  
           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

USNESENÍ č. 20 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 11. září 2012 
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                                                                                                        p. F. Kocfelda  
 
 
7/ pronájem pozemku  v k. ú. Klatovy – rada města schválila pronájem pp. č. 2003/5 v k. ú.  
    Klatovy o výměře 405 m2  Ing. JA, 339 01 Klatovy za cenu  7 Kč/m2/rok + inflace.  
 
8/ výpůjčka pozemku v k. ú. Klatovy – rada města  neschválila  výpůjčku části pp. č. 2056/23  
    v k. ú. Klatovy pro umístění informační tabule. 
 
9/ Klatovy – Koldinova  - pp. č. 2012/1 – Siegl – kNN – žádost o udělení výjimky z Pravidel –  
    rada města 
    a/ souhlasila s realizací akce „Klatovy – Koldinova – pp. č. 2012/1 – Siegl – kNN“  
        na pp. č. 3557/2 v k. ú. Klatovy,   
    b/ rozhodla o  udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 „pro povolování výkopů“ na  
        uložení kabelu NN do chráněné komunikace v Koldinově ulici na pp. č. 3557/2 v k. ú.  
        Klatovy.  
 
Bod č. 385/20: 
Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise ze dne 3. 9. 2012.  
 
Bod č. 386/20: 
Rada města  
1/ rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 3 274,-  Kč na protipovodňová a protizáplavová  
    opatření paní KH, vlastníkovi domu Klatovy,  a 5 000,-Kč Ing. FS, vlastníkovi domu Klatovy 
– Luby.  
 
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit  uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.  
    Termín: ihned     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 387/20: 
Rada města  
1/ rozhodla o vyloučení uchazeče – Ing. Jitky Kovaříkové, MEPOS, Domažlice, IČ: 42852706  
    z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona č.  
    137/2006 Sb. „Projektová dokumentace – revitalizace rybníka v Mercandinovo sadech,  
    Klatovy“  z důvodu nesplnění kvalifikace  a požadavku na úplnost nabídky v požadovaném  
    rozsahu.  
    Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
2/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení  veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo  
    režim zákona č. 137/2006 Sb. „Projektová dokumentace – revitalizace  rybníka  
    v Mercandinovo sadech, Klatovy“.  
    Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější  
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    nabídky, kterou  je nabídka uchazeče – firmy NDCon s. r. o., Praha, IČ:64939511.  
 
 
3/ uložila  starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  a uzavřít  
    s firmou Smlouvu o dílo za cenu 87 500,- Kč bez DPH, 105 000,- Kč včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
4/ rozhodla o  ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky  malého rozsahu na služby mimo  
    režim zákona č. 137/2006 Sb. „Projektová dokumetnace – přístav v Mercandinovo sadech,  
    Klatovy“ a uložila starostovi města uzavřít s firmou DaM s. r. o., IČ 00300888 Smlouvu o  
    dílo za cenu 125 000,- Kč bez DPH, 150 000,- Kč včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
5/ uložila odboru rozvoje města a odboru životního prostředí  zajistit koordinaci všech činností a  
    kompletaci dokladů k žádosti o dotaci z OPŽP, oblasti podpory 6.4., nejpozději  ke dni  
    vyhlášení výzvy.  
          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                        pí Ing. J. Michálková  
 
Bod č. 388/20: 
Rada města  
1/ rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko IČ: 64834042 z účasti  
    v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006  
    Sb. „Železobetonová vana pro venkovní plavecký bazén Klatovy“ z důvodu porušení   
    požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích  podmínkách.  
    Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
2/ rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle  
    zákona č. 137/2006 Sb. „Železobetonová vana pro venkovní  plavecký bazén Klatovy“.  
    Rada  města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější   
    nabídky, kterou je nabídka firmy STAFIKO stav s. r. o., IČ 26352516.  
 
3/ uložila starostovi města  ukončit zadávací řízením zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 452 862,00  Kč bez DPH, 1 743 434,00 Kč  
    včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 389/20: 
Rada města  projednala zápis z komise pro nebytové prostory  a k některým bodům přijala 
následující závěry:  
k bodu 10 – novinový stánek ve Vídeňské ulici (10/IV) – p. R – rada města schválila novou   
                     výši nájemného pro novinový stánek ve Vídeňské ulici, nájemce p. ZR  
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                     ve výši 1.000,- Kč/měsíc.  
 
k bodu 13 – NP v čp. 139/I – pí JUDr. J. – rada města  snížení   nájmu  neschválila.  
 
k bodu 15 – NP v čp. 139/I – pí K, kadeřnictví – rada města schválila uzavření  
                    podnájemní smlouvy mezi nájemcem paní HK a podnájemcem  
                    paní LP na kadeřnictví v Krameriově ulici.  
 
k bodu 16 – NP 421 – 422/II, p. H, masna a jídelna – rada města  uložila Správě   
                     nemovitostí Klatovy uzavřít s p. H na dlužnou částku splátkový kalendář  
                     na 18 měsíců s tím, že SNK s. r. o. po půl roce předloží zprávu jak je splátkový  
                     kalendář plněn. Dále rada města rozhodla, aby bylo od podpisu splátkového  
                     ujednání  zastaveno úročení dluhu. 
                     Termín: dle textu    Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
k bodu 912 – Diakonie  ČCE, středisko Západní Čechy – rada města schválila  přidělení volné  
                      kanceláře v čp. 63/I, nám. Míru  pro koordinátora Diakonie ČCE středisko  
                      Západní Čechy, výše nájemného v zóně 8.  
 
k bodu 913 – p. Mgr. Č  - rada města vzala  na vědomí  dalšího  zájemce o  pronájem  
                      restaurace Kolonáda v parku.  
 
Bod č. 390/20: 
Rada města vzala na vědomí zápis  z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  ze dne  
18. 6. 2012.  
 
Bod č. 391/20: 
Rada města schválila použití  finančních prostředků investičního fondu Technických služeb 
města Klatov na nákup HIM   a rekonstrukce komunikací  po povodních dle návrhu.  
 
Bod č. 392/20: 
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem  za rok 2012 z Fondu 
dotací.  
 
Bod č. 393/20: 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc srpen 2012 předloženou velitelem 
Městské policie v Klatovech.  
 
Bod č. 394/20: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
schválila:  
1/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem a  
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    pí VV, Věckovice -předmět smlouvy: p. č. 95/3 v k. ú. Věckovice – účel  
    smlouvy: pozemek k zemědělskému využití–smlouva se uzavírá na dobu neurčitou–poř. č.298 
2/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem  
    a společností VYDI a.s. Dolní Břežany – předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví ke  
    stavbě veřejné infrastruktury – plastové chráničky – „Přílož Klatovy, Domažlická 800, O2“ –  
    poř. č. 299 
 
3/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
    zast. starostou města Mgr. R. Salvetrem a Mgr. VČ, LČ, AČ, manž. JaVL, PM, manž.  
    T a JM, RM, manž. J a MS, manž. J a MZ, všichni bytem Klatovy  
    – předmět smlouvy:  umístění  nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice  a  
    vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy – poř.  
    č. 300 
 
4/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a manž. Z a  

 JV, Tužice  a manž. K a JŠ, Klatovy – předmět smlouvy: dárce daruje městu Klatovy svůj 
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/17 na stavbách vybudovaných v rámci akce „Klatovy – 
Horažďovické předměstí – technická infrastruktura pro výstavbu RD“: vodovodní řad, 
kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky a sadové úpravy – poř. č. 301 

 
5/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a manž. Z a  
    JV, Tužice  – předmět smlouvy: dar 1/17 pp. č. 3197/94 v k. ú. Klatovy poř. č. 302 
 
6/ kupní smlouvu se zřízením věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou  
    města a DF, Praha 6 a MK, Praha 6 – předmět smlouvy: pp. č. 3430/15, 3430/14 v k. ú. 

Klatovy – věcné břemeno vstupu na pozemek ve prospěch města Klatovy – kabel a sloup VO 
– bezúplatně – poř. č. 303 

 
7/ smlouvu o zřízení věcného  břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města  
    a  RWE GasNet, s.r. o. Ústí nad Labem – předmět smlouvy: parc. č. 3917/7 v k. ú. Klatovy –  
    účel smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat  plynárenské zařízení,  
    právu vstupovat a vjíždět na pozemek – věcné břemeno se zřizuje úplatně   na dobu neurčitou  

– poř. č. 304 
 
8/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a  
    RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem – předmět smlouvy: parc. č. 455/6, 3410/16, 3475/51,  
    3476/3, 3476/18, 3476/20, 3687/1 v k. ú. Klatovy – stavba „I/22 I/27 okružní křižovatka  
    Klatovy“ – účel smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské   
    zařízení, právu vstupovat a vjíždět na pozemek – věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu  
    neurčitou – poř. č. 305 
9/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a manž. Ing.  
    P a Ing. MO, Klatovy – předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 3/31 ve vztahu k celku 
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pozemků p. č. 3197/148, 3197/157,  
    3197/169, 3246/2, 3197/86 v k. ú. Klatovy – poř. č. 306 
 
10/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města  a manž.  
      V a Bc. BM, Filipova Hora  – předmět smlouvy: spoluvlastnický  podíl co do 4516/124817 

ve vztahu k celku pozemků p. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94, 3179/95 v k. ú. 
Klatovy – poř. č. 307 

 
11/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a LH, Slaný a PL,  

Klatovy – předmět  smlouvy: spoluvlastnický podíl každý co do 1/62 ve vztahu k celku 
pozemků p. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 3197/86, 3246/2 v k. ú. Klatovy – poř., č. 308 

 
12/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města  a LL,  
      Klatovy  a Klatovskou stavební kanceláří s. r. o. – předmět smlouvy:    
      spoluvlastnický podíl co do 4516/124817 ve vztahu k celku infrastruktury vybudované  
      v rámci akce „Klatovy, Plánická ul. – 48 bj., pp. č. 319/17“ – vodovodní řad, veřejné  
      osvětlení, veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání, sadové úpravy  - poř. č. 309 
 

13/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a LL, Klatovy 
– předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 4516/124817 ve  vztahu k celku pozemků 
p. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94, 3179/95 v k. ú. Klatovy- poř. č. 310 

 
14/ smlouvu  č. 21/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely  uložení sítí  uzavřenou  
      mezi Městem Klatovy, zast. starostou města a ZS, Klatovy –  
      předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do  
      pozemků ve vlastnictví města Klatovy – parc. č. 32, 33, 30/5, 30/19, 30/20, 30/21, 428/9,  
      428/10, 462/2 k. ú. Štěpánovice – místní komunikace – smlouva  se uzavírá za účelem  
      pokládky nového zemního kabelu NN pro FVE  - poř. č. 311 
 
15/ smlouvu o dílo  pro veřejnou zakázku na služby  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast.  
      starostou města  a společností HBH atelier s. r. o. Plzeň – předmět smlouvy:  zhotovení  
      projektové dokumentace  na akci „COH Klatovy, vestavba  provozních místností – II.  
      etapa“ – poř. č. 312 
 
 
 
 
 
Bod č. 395/20: 
Rada města schválila výjimku  na 32 žáků pro 6. B třídu v Základní škole Klatovy, Plánická ul. 
194 pro školní rok 2012/2013.  
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Bod č. 396/20: 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 10. 9. 
2012 a k žádostem o mimořádné dotace přijala následující závěry:  
1. Stálá divadelní scéna Klatovy – žádost o dotaci na nájemné – rada města  požaduje doplnit  
    zdůvodnění navýšení žádosti  a předložení rozborů  hospodaření za loňský a předloňský rok  
 
2/ SK Volejbal Klatovy – žádost o dotaci na reprezentaci juniorek v I. lize – rada města schválila  
    poskytnutí dotace  ve výši 40 000,- Kč na dopravu  
 
3/ Jindřich Bílek – žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů výstavy ve Francii – rada města  
    schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč  
 
4/ Helena Fenclová – žádost o dotaci na úhradu nákladů výstavy ve Francii – rada města  
    poskytnutí dotace neschválila  
 
5/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy – žádost o dotaci na pořádání     
    7. ročníku Mezinárodních sportovních her – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši  
    5 000,- Kč  
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty  postupovat ve smyslu uvedených závěrů.  
Termín: ihned                Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
Bod č. 397/20: 
Rada města  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
odvolala z funkce členů komise  pro udržitelný rozvoj, zdravé město a místní agendu 21 pí Věru 
Heřmánkovou  a pí Dagmar Brunnerovou  a jmenovala  do této komise pí Ing. Hanu Hůlovou  
za Klub seniorů, Mgr. Jitku Luňákovou, ředitelku MŠ  a Ing. Alenu Kunešovou, vedoucí 
OŠKCR.  
 
Bod č. 398/20: 
Rada města vzala na vědomí  informaci starosty města o jednání s ředitelem Povodí Vltavy 
závod Berounka  Plzeň ohledně problematiky  Drnového potoka v Lubech.  
 
Bod č. 399/20: 
Rada města  uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 Mgr. Rudolf S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                   starosta města                     místostarosta  
 
 
                        Ing. Václav C h r o u s t  
                                                      místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 400/21: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých  usnesení.  
 
Bod č. 401/21: 
Rada města schválila uzavření Dohody o partnerství   k projektu „Bezpečná cyklistická trasa 
Klatovy – Bolešiny“. 
 
Bod č. 402/21: 
Rada města   projednala  zprávu o činnosti  hospodářského odboru za období od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2011 a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru.   
 
Bod č. 403/21: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následujcíí závěry:  
1/ bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy – rada města doporučila  zastupitelstvu města  
    schválit  bezúplatný převod pozemků od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech  
    majetkových, Rašínovo nábřeží  390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město – pp. č. 954/6 – část,  
    954/22, 954/30, 954/31, 954/86, 954/88, 954/90, 954/92, 954/93, 954/108, 954/127, 954/216  
    vše v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 8 371 m2 do majetku města s omezujícími a  
    sankčními podmínkami.  
 
2/ cyklo Klatovy – Beňovy – aktuální stav majetkoprávniho vypořádání pozemků – rada města  
    uložila odboru rozvoje města jednat s vlastníky  pozemků o podmínkách  prodeje, přičemž  
    výchozí cena je stanovena na 100,- Kč/m2. 
    Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
3/ Luby pp. č. 811/50, 811/46 – rada města  rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování  
    výkopů a  souhlasila s uložením vodovodní přípojky do obecního pozemku č. 811/50 a 811/46  
    a plynové přípojky do pp. č. 811/50 v k. ú. Luby s těmito podmínkami:  
    a) povrch komunikace z betonové dlažby bude uveden do původního stavu dle Pravidel  
        schválených Radou města dne 21. 6. 2011 
    b) za uložení sítě uhradí investor městu poplatek ve výši 200 Kč/bm sítě + DPH v platné výši  
    c) před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ o  
        povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací  
   d) před zahájením  výkopových prací v místní komunikaci stavebník  požádá v dostatečném  
       časovém předstihu  hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu užívání.  

USNESENÍ č. 21 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 25., září 2012 

 



2

 
 
 
Bod č. 404/21: 
Rada města  
1/ schválila  text  urbanistické soutěže  o návrh na „Územní plán města Klatovy – ideový návrh“  
    včetně soutěžních podmínek a uložila starostovi města pozvat členy, náhradníky a pomocné  
    orgány poroty na ustavující zasedání poroty dne 12. 10. 2012 ve 12:30 hodin k projednání a  
    odsouhlasení soutěžních podmínek a soutěžních podkladů urbanistické soutěže.  
    Termín: dle textu       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
2/ uložila  

a) přezkušovatelkám poroty zajistit ve spolupráci se zpracovateli  soutěžních podmínek 
souhlas České komory architektů se soutěžními podmínkami.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                               pí Mgr. S. Sejpková  
 
b)  přezkušovatelkám poroty předložit soutěžní podmínky v konečné  podobě k odsouhlasení  
     radě města dne 23. 10. 2012.  
     Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                               pí Mgr. S. Sejpková  

 
Bod č. 405/21: 
Rada města vzala na vědomí  informaci o probíjhajících, podaných a připravovaných dotacích 
z oblasti životního prostředí a  uložila odboru rozvoje města, odboru životního prostředí, 
případně Technickým službám města Klatov a Odpadovému hospodářství Klatovy s. r.o. zajistit 
administraci všech uvedených projektů.  
        Zodpovíádá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                                     pí Ing. J. Michálková  
                                                                                                                     p. P. Pošefka  
                                                                                                                     p. Ing. V. Král  
 
Bod č. 406/21: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 5/12/Sl ze dne 2. 4. 2012 na zpracování  
    projektové dokumentace k dílu „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“, týkající se změny  
    termínu dokončení vyhotovení dílčích projektových dokumentací, zkrácení rozsahu plnění a  
    prováděcí dokumentaci na II. a III. etapu a snížení celkové ceny díla o 100 000 Kč bez DPH.  
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.  
    Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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Bod č. 407/21: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM/23/2012/Bo  ze dne 11. 9. 2012 na  
    projektovou dokumentaci „COH Klatovy – II. etapa, vestavba provozních místností“  týkající  
    se rozšíření předmětu plnění  a doprojektování prostoru garáží a skladu separovaného odpadu,  
    navýšení ceny díla o 139 000 Kč bez DPH, 166 800 Kč včetně DPH a termínu dokončení  
    plnění.  
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření Dodatku č. 1 s firmou HBH ateliér s. r. o.,  
    Plzeň.  
    Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 408/21: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/2012/údržba na akci „Oprava  
    povrchu MK Klatovy, Luby“ týkajícího se prodloužení termínu dokončení stavby do                 
    24. 10. 2012.  
2/ uložila hospodářskému odboru zajistit uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě.  
    Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 409/21: 
Rada města projednala  zápis č. 8/12 z bytové komise ze dne 19. 9. 2012  a k jednotlivým bodům 
přijala následující závěry:  
k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv  - rada města  

a) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na adrese Klatovy, Koldinova 
s p. VM a pí GM na dobu určitou od 16. 9. 2012 do 15. 3. 2013, nájemné 44,91 
Kč/m2 

b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8  na adrese Klatovy, Pod Hůrkou  
      s pí BJ na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013,  nájemné 44,91 Kč/m2 

c) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 na adrese Klatovy, Hálkova  
      s pí KP na dobu určitou od 10. 10. 2012 do 9. 10. 2013,  nájemné 65,- Kč/m2 

d)  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4  na adrese Klatovy, Suvorovova  
     s p. KP na dobu určitou od 12. 11. 2012 do 11. 11. 2013,  nájemné 65,- Kč/m2 

 
k bodu 3 – prodloužení smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada města schválila  
                  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 50 na adrese Klatovy, Zahradní  
                  s pí PM a s p. MM od 9. 10. 2012 do  31. 12. 2012.  
 
 
k bodu 4 – přidělení volného bytu – rada města  
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a) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
      Klatovy, Plánická s p. PČ, bytem Voříškova, Klatovy na dobu určitou s platností 

od 8. 10. 2012 do 7. 10. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 1+1 s příslušenstvím  
      Klatovy, Koldinova s pí JP, bytem Dlažov, na dobu  určitou s platností od 8. 10. 

2012 do 7. 10. 2013, nájemné 65,-Kč/m2 

c) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, kat. A, 0+1 s příslušenstvím  
      Klatovy, Suvorovova s pí IJ, bytem Nýrsko, na dobu určitou s platností od 8. 10. 

2012 do 7. 10. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

d) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 0+1 s příslušenstvím  
      Klatovy, Plánická s pí DV, bytem Tyršova, Klatovy na dobu určitou s platností 

od 8. 10. 2012 do 7. 10. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

e) neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3,  na adrese Klatovy, Palackého   
      s pí ZČ. 
f) rozhodla  dát výpověď  z nájmu bytu č. 4, Vančurova pro neplacení panu JČ a 

paní EJ. Rada města schválila  uzavření  smlouvy o ubytování k ubytovací buňce 
č. 30 na adrese Klatovy, Zahradní s JČ a EJ na dobu od 8. 10. 2012 do 7. 10. 
2013 za podmínky, že dlužná  částka na nájemném nebude vyšší než dvojnásobek 
nájemného a že bude uzavřeno splátkové ujednání na splácení  zbývající dlužné 
částky.  

 
k bodu 5 -  žádost o podnájem bytu/části bytu – rada města souhlasila  s přenecháním části bytu  
                  č. 8, Klatovy, Masarykova do podnájmu p. DS a LF na dobu určitou od 1. 10. 2012 

do 30. 9. 2013.  
 
k bodu 6 – výpověď z nájmu – rada města rozhodla o vypovězení  nájmu z bytu z důvodu  
                  dlužného nájemného pí SJ, bytem Klatovy, Plzeňská 
 
k bodu 7 – vyklizení bytu – rada města pověřila Správu nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením  
                  bytu č. 12, na adrese Klatovy, Jiráskova, jehož uživatelem je p. MH.  
 
k bodu 8 – žádost o znovupřidělení bytu – rada města  
                  a) zamítla žádost o znovupřidělení bytu p. JK, Niederleho, Klatovy a pověřila Správu 

nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením bytu č. 17 
                  b) zamítla žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. P a JK  
                      na adrese Koldinova ,Klatovy, byt č. 11. 
 
 
k bodu 9 – ostatní – rada města  
                  a) zamítla žádost o výměnu bytu pí ON, bytem Niederleho, byt  
                      č. 15, Klatovy  
                  b) revokovala  usnesení č. 19 ze dne 28. 8. 2012, bod č. 373/19 k bodu 2e o  



5

                      prodloužení  nájemní smlouvy, zamítla prodloužení nájemní smlouvy a pověřila  
                      Správu nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením bytu č. 3 na adrese Pod Hůrkou, 
                      Klatovy, jehož uživatelkou je pí JH.  
                  c) obsazení neprodejných bytů – rada města uložila Správě nemovitostí Klatovy         
                      s. r. o. předložit návrh změny Pravidel prodeje bytů, kde by byla zakotvena  
                      možnost pronajmout  uvolněný byt  v domě s SVJ, pokud se jej nedaří delší dobu  
                      prodat (pronájem třeba na jeden rok a  zkoušet dále prodávat) – návrh na změnu  
                      Pravidel předložit ZM.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
Bod č. 410/21: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schválila: 
1 / smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
     zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím  
     Vltavy, státním podnikem, zastoupeným ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou  
     (budoucí povinný). 
     Předmět smlouvy: umístění stavby „Klatovy metropolitní optická síť II. etapa“ na pozemcích:      
     parc. č. 3700/2, 3700/19, 3700/20 v k.ú. Klatovy. 
     Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavebního objektu a za jednorázovou úplatu ve     
     výši 10 000,- Kč – poř. č. 313 
 
2/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a manž. P  
    a MK, manž. M a JK, VK, Ing. JK, manž. K a ML, JP,  manž. J a MP, všichni bytem Krátká , 

Klatovy; VV, Suvorovova, Klatovy, Ing. LZ, Karla Čapka, Nýrsko (budoucí  
    povinní). 
    Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a   
    vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy,    
    souhlas s akcí „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí -  I. etapa“. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.12.2019 – poř. č. 314 
 
 
3/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a manž.  
    Miroslavem a Vlastou Hruštincovými, manž. Zdeňkem a Marií Syslovými, manž. Miroslavem  
    a Janou Šebestovými, manž. Jaroslavem a Hanou Vaněčkovými, Venuškou Vladařovou,  
    manž. Ing. Jaroslavem a Milenou Zahálkovými, Zdenkou Zahrádkovou, manž. Róbertem a  
    Renatou Zsigovými, všichni bytem Krátká 500, Klatovy (budoucí povinní). 
 
    Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a    ¨ 
    vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy,  
    souhlas s akcí „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí -  I. etapa“.  
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.12.2019 – poř. č. 315 
 
4/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a manž.  
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    Jaromírem a Jarmilou Červenými, manž. Františkem a Alenou Ekertovými, manž. Karlem a  
    Jaroslavou Faustovými, Ludmilou Fričovou, manž. Václavem a Jaroslavou Hálkovými, manž.  
    Miloslavem a Jiřinou Heidlerovými, Věrou Navarovou, všichni bytem Krátká 498, Klatovy,  
    Lenkou Pantůčkovou, Podvinný mlýn 2346/22, Praha 9 (budoucí povinní). 
    Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a  
    vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy,     
    souhlas s akcí „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí -  I. etapa“. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.12.2019 – poř. č. 316 
 
5/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města                  
    Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jaroslavem Křenem, Brojova 2267/14, Plzeň  
    (nájemce).   
    Předmět smlouvy: část pp.č. 97/1 v k.ú. Klatovy. 
    Účel využití: zahrada. 
    Roční nájemné činí 2 100,- Kč. 
    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou- poř. č. 317 
 
6/ směnnou smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města                
    Mgr. Rudolfem Salvetrem a RENTAL DEALING s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelkou  
    Lenkou Halmlovou. 
    Město Klatovy přijímá do svého vlastnictví pp.č. 812/13 o výměře 22 m2 a pp.č. 812/14 o     
    výměře 12 m2, vše v k.ú. Luby. 
    Společnost RENTAL DEALING s.r.o. přijímá do svého vlastnictví pp.č. 811/55           o    
    výměře 37 m2 v k.ú. Luby.  
    Směna pozemků bude provedena s finančním doplatkem ve prospěch města  Klatovy –     
    poř. č. 318 
 
7/ smlouvu č. 22/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
    městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
    a Janou Novotnou, Mohylová 1139/155, Plzeň (žadatel). 
    Předmět smlouvy: souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví města  
    Klatovy - pp.č. 689/9, 689/11 v k.ú. Klatovy. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 319 
 
8/ smlouvu č. 23/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
    městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
    a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
    Předmět smlouvy: souhlas s opravou kanalizace v pozemku ve vlastnictví města Klatovy -    
    pp.č. 967/6 v k.ú. Klatovy. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 320 
 
 
 
9/ smlouvu č. 24/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
    městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
    a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
    Předmět smlouvy: souhlas s uložením nové kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví     
    města Klatovy - pp.č. 217 v k.ú. Klatovy. 
    Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 321 
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10/ smlouvu č. 25/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník  
      pozemků) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
      Předmět smlouvy: souhlas s opravou kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví města  
      Klatovy - pp.č. 3403/9 v k.ú. Klatovy. 
      Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 322 
 
11/ smlouvu č. 26/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník  
      pozemků) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
      Předmět smlouvy: souhlas s uložením nové kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví  
      města Klatovy - pp.č. 135/21 v k.ú. Luby.  
      Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok- poř. č. 323 
 
12/ smlouvu č. 27/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník  
      pozemků) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
      Předmět smlouvy: souhlas s opravou kanalizace v pozemku ve vlastnictví města Klatovy –  
      pp.č. 2045/15 v k.ú. Klatovy. 
      Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok- poř. č. 324 
 
13/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města                   
      Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a NDCon s.r.o., Praha, zastoupenou jednatelem           
      Ing. Robertem Michkem (zhotovitel). 
      Předmět smlouvy: zhotovení projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace -    
      revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ – poř. č. 325 
 
14/ smlouvu o výkonu autorského dozoru uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a NDCon s.r.o., Praha, zastoupenou  
      jednatelem Ing. Robertem Michkem (zhotovitel). 
      Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru při provádění díla „Projektová dokumentace –  
      revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ – poř. č. 326 
 
15/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města                   
      Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, zastoupenou  
      jednateli Milanem Bílým a Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
      Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Železobetonová vana pro venkovní  
      bazén Klatovy“ – poř. č. 327 
 
16/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK v rámci programu „Podpora rozvoje  
      cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“ uzavřenou mezi městem Klatovy,  
      zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem,  
      zastoupeným členem Rady PK Václavem Koubíkem (poskytovatel). 
       Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na značení cyklotras v okolí Klatov ve výši  
       80 000,- Kč.- poř. č. 328 
 
Bod č. 411/21: 
Rada města schválila uvolnění finančních prostředků  z investičního fondu Městského ústavu 
sociálních služeb  Klatovy ve výši 300 000,- Kč na nákup služebního auta pro zařízení Domov 
pro seniory Klatovy 815/III.  
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Bod č. 412/21: 
Rada města projednala zápis  z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 3. 9. 2012  a 
k některým bodům přijala následující závěry:  
k bodu  2 – prostranství před Okresním soudem v Klatovech – Labyrint – informace radou města  
                   vzata na vědomí – žádá předložit konečnou verzi  
k bodu 3 – umístění desky připomínající činy Čs. samostatné obrněné brigády – rada města  
                  uložila  komisi pro kulturu předložit návrh na umístění desky  
k bodu 4 – dopis pí Forejtové – pamětní deska připomínající místo, kde gestapo provádělo  
                  výslechy  - rada města uložila postoupit dopis Okresnímu soudu v Klatovech  
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
k bodu 5 – propojení prostoru Letního kina s pozemky při hradbách až do Hostašových sadů   
                  včetně využití okrouhlice – rada města konstatovala, že je  nutné  nejprve  
                  majetkoprávně  prověřit možné propojení. 
 
Bod č. 413/21: 
Rada města projednala žádost IV-Nakladatelství s. r. o. Plzeň  o příspěvek na vydání brožury 
První pomoc není věda. Rada města  poskytnutí příspěvku neschválila a uložila  místostarostovi 
města žadatele o rozhodnutí rady města informovat.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  
 
Bod č. 414/21: 
Rada města projednala žádost SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky v Klatovech o poskytnutí  dotace na 
účast Dechového  orchestru mladých na Oktoberfestu  ve španělské Calelle  ve dnech              
12. – 15. 10. 2012. Rada města poskytnutí dotace neschválila a uložila  kanceláři pana 
místostarosty  žadatele  o rozhodnutí rady města informovat.  
Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
Bod č. 415/21: 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                starosta města           místostarosta  
 
 
                                                       Ing. Václav C h r o u s t  
                                                             místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 416/22: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 417/22: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ směna pozemků v k. ú. Luby – rada města rozhodla stáhnout tento majetkoprávní úkon  
    z programu a uložila odboru rozvoje města jednat  dále dle  připomínek z diskuze. 
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
2/ výkup pozemku  v k. ú. Klatovy – pozemek č. 3185 dle PK – rada města nedoporučila  
    zastupitelstvu města tento majetkoprávní  úkon ke schválení.  
 
3/ prodej pozemků v k. ú. Klatovy – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    id. 6937/8379 z celku nemovitostí – stp. č. 2192 o výměře 269 m2 a stp. č. 2193 o výměře 269  
    m2 v k. ú. Klatovy za cenu smluvní 20 Kč/m2 a pp. č. 898/36 o výměře 89 m2 a pp. č. 898/37 o  
    výměře 88 m2 v k. ú. Klatovy  za cenu dle cenové mapy 1 100 Kč/m2 do spoluvlastnictví  
    majitelů bytů v domech čp. 382 a 383/IV Klatovy, Dragounská ulice.  
 
4/ výkup pozemku v k. ú. Vícenice – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výkup   
    pozemků pp. č. 315/3, 315/4, 308/11, 308/14, 308/10, 308/16, 308/21 vše v k. ú. Vícenice o  
    celkové  výměře 473 m2 za celkovou cenu 23 650 Kč od A a BS, Klatovy.  
 
5/ výkup pozemku – v k. ú. Točník – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výkup  
    části pozemku stp. č. 93 v k. ú. Točník o výměře cca 12 m2 za cenu 50 Kč/m2, celkem cca 600  
    Kč od J a JŠ, 339 01 Klatovy, v současné době formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní  

s realizací vlastní kupní smlouvy po kolaudaci stavby.  
 
6/ bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města – rada města doporučila zastupitelstvu města  
    schválit bezúplatný převod stavby vodovodního  řadu vybudovaného v pozemku p. č. 75/5  

v k. ú. Slavošovice v délce cca 130 bm  od MK  a JK, 339 01 Klatovy do majetku města, 
v současné době  formou Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po 
kolaudaci stavby.  

 
 
 

USNESENÍ č. 22 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 23. října 2012 

 



2

 
7/ bezúplatný převod pozemků a staveb technické infrastruktury do majetku města – rada města  

1) doporučila zastupitelstvu města  
a) schválit bezúplatný převod stavby vodovodního řadu v délce cca 220 m, stavby 

dešťové kanalizace v délce cca 220 m, splaškové kanalizace v délce cca 220 m, 
veřejného osvětlení v délce 220 m  v pp. č. 206/26, 260/31, 449/1 v k. ú. 
Štěpánovice, stavby komunikace a chodníku  na pp. č. 260/26, 260/31 o výměře 
cca 3200 m2 a stavby chodníku  a zeleného pásu  vybudovaného na pp. č. 449/1 o 
výměře cca 1 200 m2 vše v k. ú. Štěpánovice od Ing. Jaroslava Douchy, 370 08 
České Budějovice do majetku města, v současné době  formou Smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací, s vlastní realizací  po kolaudaci stavby. Podmínkou  přijetí daru 
je splnění podmínky pro převod pozemků uvedené v bodě b).  

b) schválit bezúplatný  převod části pp. č. 260/18 o výměře cca 50 m2, 260/26 o  
      výměře cca 2 500 m2 a části pp. č. 260/31 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Štěpánovice  
      od Ing. JS, 370 06 České Budějovice, v současné  
      době formou Smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizaci po  
      kolaudaci stavby. Podmínkou  přijetí daru je převod pozemků – koridoru  
      komunikací městu uvnitř lokality až na hranici s navazujícími pozemky a dále  
      převod pěšího průchodu směrem K Třešňovce, vše v souladu s platným územním  
      rozhodnutím.  
c) schválit bezúplatný převod části pozemku pp. č. 449/1 v k. ú. Štěpánovice o  
      výměře cca 1 200 m2 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,         
      145 05 Praha 4, v současné době formou závazného Prohlášení.  
 

2) uložila odboru rozvoje města, odboru výstavby a ÚP a hospodářskému odboru jednat s  
      majitelem  pozemků p. Ing. JS a investorem výstavby p. Ing. Jaroslavem  
      Douchou o  podmínkách převodu pozemků pro koridor propojovací komunikace v místě  
      pěšího průchodu.  
       Zodpovídají: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                     p. Ing. P. Boublík  
                                                                                                     p. F. Kocfelda  
 

8/ výkup pozemku v k. ú. Věckovice – rada města doporučila zastupitelstvu města  
a) schválit  výkup pozemků pp. č. 15/1 a 15/2 obě v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou 

o celkové výměře  2 864 m2  od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00  
      Praha 3 za cenu dle znaleckého posudku celkem 679 820,00 Kč. 
b) schválit změnu rozpočtu – navýšení kapitoly ORM o částku 679 820,00.  

 
9/ pronájem pozemku v k. ú. Věckovice – rada města rozhodla o pronájmu pp. č. 81/1 o výměře  
    4064 m2 v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou JG, 341 02 Kolinec na dobu neurčitou za 

cenu 500 Kč/ha/rok + inflace.   
 



3

10/ pronájem pozemků  v k. ú. Klatovy – rada  města  rozhodla o výpůjčce  části pp. č. 1509/7 o  
      výměře cca 30 m2 v k. ú. Klatovy KOLONII Pod Hůrkou, Klatovy 3, Sdružení majitelů a  
      uživatelů nemovitostí IČ 266 30 036 na dobu neurčitou.  
 
11/ čerpací stanice pohonných hmot  TESCO Klatovy – stanovisko k územnímu řízení – rada  
      města nesouhlasila s vydáním  územního rozhodnutí na stavbu „Čerpací stanice  
      pohonných hmot  TESCO Klatovy“ a s uložením optického  kabelu do pp. č. 4000/1 v k. ú.  
      Klatovy.   
 
12/ Klatovy, Květná ulice – žádost o souhlas se zřízením nového parkovacího místa – rada města  
      nesouhlasila s vybudováním dalšího parkovacího místa  u RD čp. 806/IV rozšířením  
      stávající  plochy na pp. č. 3197/35 a 3197/31 v k. ú. Klatovy.  
 
13/ Klatovy, Na Bělidle – výběrové řízení na prodej objektu vojenské ubytovny – rada města  
      vzala na vědomí předložené informace o výběrovém řízení  a uložila odboru rozvoje města  
      předložit  zprávu o počtu  ubytovacích  buněk a hrubém  odhadu stavebních nákladů  na  
      dokončení rekonstrukce objektu  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
14/ Klatovy, Koldinova ulice – výjimka z Pravidel RM k zásahu do  „chráněné komunikace“ –  
      rada města 
      a) souhlasila s připojením  nového vjezdu  u RD čp. 272/II na komunikaci v Koldinově  ulici   
          na pp. č. 4052/1 v k. ú. Klatovy  
      b) rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 „pro povolování výkopů“  

      z důvodu vybudování nového vjezdu k RD  čp. 272/II na obecním pozemku č. 4052/1  
      v k. ú. Klatovy – chodníku v Koldinově ulici.  
 

15/ Klatovy, Tyršova ulice – žádost o o výjimku z Pravidel pro povolování výkopů – termín  
      realizace výkopových prací. – rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P 1/2011  
      pro povolování výkopů spočivající v termínu realizace akce „Klatovy, RNDr. Václav  
      Veselý, CSc, Tyršova ulice, kanalizační přípojka pro parkoviště“ a souhlasí s provedením  
      výkopových prací v pp. č. 3409/1 v k. ú. Klatovy  ve vlastnictví města v termínu do 15. 11.  
      2012 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu  
      po výkopu.  
 
16/ Schafferhans, k. ú. Vícenice – žádost o výjimku z Pravidel pro povolování výkopů – termín  
      realizace výkopových prací – rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P 1/2011  
      pro povolování výkopů pro akci „Vícenice, Schafferhans, kanalizační přípojka pro RD na 

stp. č. 3/2“ a souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 299 v k. ú. Vícenice ve  
      vlastnictví města v termínu do 15. 11. 2012 za vhodných klimatických podmínek, které  
      nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.  
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17/ ŠVaK s.s., ul. Niederleho – žádost o výjimku z Pravidel pro povolování výkopů – termín   
      realizace výkopových prací – rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P 1/2011  
      pro povolování výkopů spočívající v termínu realizace akce „Klatovy, Niederleho ulice  
      vodovodní přípojka pro čp. 822/II“ a souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č.  
      3450/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města v termínu do 20. 11. 2012 za vhodných  
      klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.  
 
18/ zřízení věcných břemen ve prospěch správce sítě, žádost o výjimku  z Pravidel pro  
      povolování výkopů – termín realizace výkopových prací – rada města rozhodla  

a) o udělení výjimky  z Pravidel č. P 1/2011 pro povolování výkopů spočívající v termínu 
realizace níže uvedených akcí a souhlasila s provedením výkopových prací v termínu do 
20. 11. 2012 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní 
úpravě povrchu po výkopu.  

b) o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích ve 
vlastnictví Města Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav chráničky pro umístění optického sdělovacího vedení pro 
následující akce:  

      1/ Klatovy, Airweb, Retex-optický kabel – pp. č. 227, 1439/16, 1447/1, 2024/1, 2024/6,  
          3408/1, 4047/1, 4048/4, 4048/5 dle KN ve vlastnictví města Klatov v rozsahu cca 127  
          bm chráničky + 2x kabelová komora za jednorázovou úhradu ve výši cca 26 400 Kč +  
          DPH v platné výši  
      2/ Klatovy, Airweb, Beránek, optický kabel – pp. č. 97/5, 97/7, 97/8, 97/11, 97/14,  
          97/15,  97/19, 3405/15 dle KN  ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 302 bm   
          chráničky + 1 x kabelová komora + 1 x pilíř  za jednorázovou úhradu ve výši cca  
          61 400 Kč + DPH v platné výši  
      3/ Klatovy, Airweb,  Cibulkova, optický kabel – pp. č. 1410/1, 1410/3, 1471/3 1471/5,  
          3537/2 dle KN ve vlastnictví  města Klatovy v rozsahu cca 330 bm chráničky  + 1x  
          kabelová komora za jednorázovou úhradu ve výši cca 66 500 Kč + DPH v platné  
          výši,   
        4/ Klatovy ,  Airweb, Jiráskova, optický kabel – stp. č. 121/4, pp. č. 85/1, 88/2, 97/1,  
          97/14, 97/15, 3626/1 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 245 bm  
          chráničky + 1x kabelová komora za jednorázovou úhradu ve výši cca 49 500 Kč +  
          DPH v platné výši.                                                                             
 

   19/ žádost firmy BV  SPECTRUM, spol s r. o. o snížení finančního podílu stanoveného  dle  
        plánovací smluvy – příspěvek na výstavbu komunikace v Hálkově ulici – rada města  
        doporučila zastupitelstvu města trvat na finančním příspěvku  rovnajícím se 42% podílu   
        ceny ve výši 4 407 383,- Kč.  
 
Bod č. 418/22: 
Rada města  vzala na vědomí zápis z majetkové komise  ze dne 1. 10. 2012.  
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Bod č. 419/22: 
Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě  projektu energeticky úsporných opatření ve 
vybraných objektech města metodou EPC a uložila:  
1/ starostovi města a odboru rozvoje města  
    a) odeslat Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podepsané Podmínky  čerpání neinvestiční  
        dotace programu EFEKT 2012, aktivity E. 2- Příprava energeticky úsporných  projektů  
        řešených metodou EPC pro rok 2012,  
        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                        pí Ing. D. Pleskotová   
 
     b) uzavřít s firmou Enviros s. r. o. Praha Smlouvu o dílo na zajištění aktivit E.2 dotačního  

   programu EFEKT 2012 za cenu 125 000 Kč bez DPH,  
       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová  
 
2/ správcům  objektů dle seznamu  poskytnout součinnost při přípravě projektu energeticky  
     úsporných opatření,  
       Zodpovídají: správci objektů  
 
3/ místostarostovi města Ing. V. Chroustovi, ORM, FO, auditorce, právnične a ředitelům  
    řízených organizací   připravit ve spolupráci s firmou Enviros  s. r. o. výběrové řízení na  
    dodavatele energeticky úsporných opatření metodou EPC včetně kvalifikačních a zadávacích  
    podmínek a návrhu Smlouvy o dílo a předložit  návrh na zahájení VŘ Radě města dne 4. 12.  
    2012 a Zastupitelstvu města dne 11. 12. 2012.  
       Zodpovídají: viz  výše  
 
Bod č. 420/22: 
Rada města  
1/ schválila Soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh „Územní plán města Klatovy –  
    ideový návrh“  v podobě odsouhlasené  porotou a ČKA. 
 
2/ uložila vedení města podat o průběhu přípravy tvorby nového ÚP zprávu  Zastupitelstvu  
    města  dne 30. 10. 2012.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R.Salvetr  
 
3/ uložila sekretářce soutěže, právničce a odboru rozvoje města vyhlásit soutěž dne 29. 10. 2012,   
    administrovat  její průběh ve spolupráci s poradci a OVÚP a podat RM zprávu o vyhodnocení  
    soutěže po jejím ukončení porotou.  
    Termíny: dle textu      Zodpovídá: pí Bc. O. Osangová  
                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková 
                                                                                                       pí Ing. D.Pleskotová  
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Bod č. 421/22: 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 
2013 v následujícím pořadí:  
č. 1 – objekt čp. 139/I, Klatovy, Krameriova ulice – oprava krovu a střešního pláště  
č. 2 – Arciděkanský kostel Klatovy – restaurování pískovcového schodiště – II. etapa.  
 
Bod č. 422/22: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5/11/Sl ze dne 15. 2. 2011 na akci  
    „Projektová dokumentace – Stavební úpravy 1. PP objektu čp. 59/I, Klatovy – III. etapa“  
    týkající se uvolnění pozastávky.  
 
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit dodatek č. 2.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 423/22: 
Rada  města  
1/ doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení realizace projektu „Zatraktivnění krytého  
    plaveckého bazénu Klatovy“ s předpokládanými celkovými náklady  ve výši 49 912 295,51  
    Kč do rozpočtu města pro rok 2013.  
2/ vzala na vědomí informaci o rozsahu projektu, nákladech a termínech realizace projektu.  
 
Bod č. 424/22: 
Rada města  
1/ souhlasila s čerpáním 5% rezervy na částečné krytí vícenákladů a navýšením celkové  ceny  
    díla za stavební práce o 855 473,22 Kč bez DPH u akce  „Centrum odpadového hospodářství  
    Klatovy  - I. etapa“. Celková cena díla včetně vícenákladů za stavební práce bude činit  
    14 303 490,64 Kč bez DPH, 17 164 188,77 Kč včetně DPH.  
 
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 38/11/Sl  
    týkající se navýšení ceny díla o částku 855 473,22 Kč bez DPH.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 425/22: 
Rada města  
1/ projednala  návrh zadání změny č. 17 ÚPN – SÚ Klatovy, zpracovaného na základě  
    požadavků  ZM konaného dne 15. 11. 2011, která reaguje na konkrétní požadavky občanů na  
    využití pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby obsahující 4 změny.  
 
2/ vzala na vědomí, že odbor  výstavby a územního plánování  tento návrh zadání ÚPN-SÚ  
    Klatovy vystavil k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podle § 47 odst. 2 zákona č.  
    183/2006 Sb., v této lhůte mohl každý uplatnit své připomínky.  
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3/ konstatovala, že v průběhu vystavení a projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a  
    právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb  
    uplatněny připomínky k uvedenému návrhu zadání. Ze strany dotčených orgánů byly  
    uplatněny 4 požadavky k návrhu  zadání změny č. 17 – MD ČR, ŘSD ČR, KÚPK odbor  
    regionálního rozvoje a odbor ŽP ZPF k lokalitě 17.4 k. ú. Sobětice. K lokalitě 17.3 k. ú.  
    Sobětice  byla uplatněna připomínka od KÚPK odboru ŽP ZPF = stanoviska viz příloha  
    „Zápis z projednání zadání změny č. 17 ÚPN-SÚ Klatovy.  
    Na základě  uplatněných  požadavků dotčených  orgánů proběhlo několik jednání mezi  
    budoucím investorem a zástupci Města Klatovy a pro lokalitu 17.4 byla zpracována studie –  
    návrh rozdělení pozemku p. č. 40/1 k. ú. Sobětice II. etapa, ze které je patrné členění na  
    plochy bydlení, občanské vybavenosti, zeleně, komunikace apod.  
    Odbor výstavby a územního plánování  MěÚ Klatovy, požádal dotčené orgány uplatňující   
    připomínky (tj. MD ČR, ŘSD ČR, KÚPK odbor RR a odbor ŽP ZPF) k návrhu zadání na  
    základě zpracované studie o nová vyjádření. Do stanoveného termínu (16.10.2012) bylo  
    doručeno pouze společné vyjádření MD ČR a ŘSD ČR = shodné s původním vyjádřením.  
    Stanovisko KÚPK ŽP bude předloženo před vlastním zasedním  po jeho obdržení.  
    Na základě nesouhlasných vyjádření budou lokality 17. 3 a 17. 4 k. ú. Sobětice z návrhu  
    zadání vyloučeny =  zadání upraveno.  
 
4/ uložila odboru výstavby a ÚP  předložit upravený návrh zadání změny ÚPN – SÚ Klatovy        
    č. 17 ke schválení ZM dne 30. 10. 2012.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík  
 
5/ doporučila zastupitelstvu města schválit upravený návrh zadání změny č. 17 ÚPN-SÚ  
    Klatovy. Vzhledem k rozsahu změny a charakteru řešených ploch nebude zpracován koncept  
    změny ani variantní řešení, bude zpracován přímo návrh řešení.  
 
Bod č. 426/22: 
Rada města stanovila mimořádnou cenu za skládkování sedimentů a zeminy odebraných 
z koryta Drnového potoka v podjezí v městské části Klatov y- Luby na skládce Štěpánovice 
takto:  
snížení skládkovného z 260,- Kč na 160,- Kč  za 1t sedimentu, v případě zeminy využitelné pro 
rekultivaci skládky pak ze 150,- Kč na 100,- Kč za 1t zeminy.  
Rada města uložila  odboru životního prostředí  pokusit se najít  místo vhodné pro deponii, která 
by řešila odskládkování bez  finančního plnění.  
Termín:ihned       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková  
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Bod č. 427/22: 
Rada města  
1/ uložila odboru rozvoje města dále jednat o  podmínkách výkupu pozemků  pro stavbu  
    protipovodňového  opatření (poldru) v k. ú. Luby a Sobětice  
 
2/ rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu města a rozhodla  
    o uzavření Smlouvy o dílo na akci „PD poldr Luby“ v rozsahu PD pro územní rozhodnutí  a  
    PD pro vodoprávní povolení s firmou Ing. Milan Jícha, K Pecím 1831/12, 323 00 Plzeň 1 –  
    Bolevec, IČ446 481 46 za cenu celkem 180 000,- Kč bez DPH, 216 000,- Kč včetně DPH.  
 
3/ uložila odboru životního prostředí, odboru rozvoje města a právničce města uzavřít Smlouvu  
    o dílo s firmou Ing. Milan Jícha a zakotvit do Smlouvy  rozvazovací podmínku pro  
    vyhotovení PD pro vodoprávní povolení  pro případ, že se městu nepodaří zajistit smlouvy  
    s majiteli dotčených pozemků a další případné doklady pro územní rozhodnutí.  
       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková  
                                                                                                        pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                        pí Mgr. S. Sejpková  
 
 
Bod č. 428/22: 
Rada města schválila rozšíření vybraných spojů MHD do zastávky Klatovy, Plzeňská  u 
nemocnice , a s tím související nárůst finančních prostředků  za dopravní  obslužnost pro rok 
2012 o 5 739,20 Kč.  
 
Bod č. 429/22: 
Rada města po projednání  zprávy HO doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení 
rozpočtu údržby neinvestičních akcí města, úsek pozemních komunikací pro rok 2012 o 
480 000,- Kč na opravu části chodníku v Masarykově ulici.  
 
Bod č. 430/22: 
Rada města  
1/ vyhlásila vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Značení  cyklotras v okolí Klatov“ firmu  
    Eurovia Silba, a.s. Plzeň  za cenu 163 900,80 Kče včetně DPH 
2/ doporučila zastupitelstvu města schválit použití dotace ve výši 80 000,- Kč a vlastních  
    prostředků na realizaci akce ve výši 83 900,80 Kč 
3/ uložila hospodářskému odboru  uzavřít s vítěznou firmou Smlouvu o dílo po schválení v ZM.  
    Termín: po 30.10.2012    Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 431/22: 
Rada města  doporučila  Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, v předloženém znění.  
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Bod č. 432/22: 
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o ochraně 
nočního klidu a omezení hlučných činností.  
 
Bod č. 433/22: 
Rada města  doporučila Zastupitelstvu města  schválit  

a) rozpočtové opatření č. 6/2012 
b) odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 70 193,- Kč.  

 
Bod č. 434/22: 
Rada města projednala  žádost p. JŠ a rozhodla po důkladném prostudování  spisu ombudsmana 
nepřipojit se k trestnímu oznámení na pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ  a 
uložila starostovi města odpovědět p. Š v duchu interních opatření.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 435/22: 
Rada města  se seznámila s návrhem vyhlášky č. 2/2012 o spádových obvodech pro umístění 
žáků  do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2013/2014 a tuto doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení.  
Rada města vzala na vědomí  termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se bude konat dne 15. 2. 
2013.  
 
Bod č. 436/22: 
Rada města projednala  zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 8. října 2012  
a k jednotlivým bodům přijala následujcíí závěry:  
k bodu 1 – dotace na pravidelnou činnost – rada města  konstatovala, že počet oprávněných  
                  členů v jednotlivých organizacích činí 1339 – výše dotace na jednoho člena  činí  
                  561/Kč/člen. Rada města schválila poskytnutí dotací na pravidelnou činnost  a tam,  
                  kde příspěvek překračuje částku 50 000,- Kč  jej doporučila ZM ke schválení.  
                  Uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s organizacemi příslušné smlouvy.  
                        Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
k bodu 2 – žádosti o mimořádné dotace –  
                  1/ Český červený kříž Klatovy, žádost o dotaci na přednášky  a dopravu účastníků  
                      zájezdů – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  
                  2/ Vodní záchranná služba ČČK Klatovy – žádost o dotaci  na nájem garáže – rada  
                      města schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč  
                  3/ Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na dopravu dětí na soutěže –  
                      rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
                  4/ SDH Dehtín – žádost o dotaci na nákup výstroje, cestovné – rada města schválila  
                      poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  
                  5/ Atletika Klatovy – žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města schválila  
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                      poskytnutí dotace ve výši 34 000,- Kč 
                 6/ Atletika Klatovy – žádost o dotaci na pořádání Velké ceny  města Klatov – žádost  
                     bude posuzována s ostatními žádostmi při sestavování rozpočtu na r. 2013 
                 6/ Tomáš Bastl – žádost o dotaci na pořádání koncertu – rada města schválila  
                      poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  
                 7/  Klub přátel Klatovska – žádost o dotaci na výstavu plastikových modelů – rada  
                      města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 500,-  Kč 
                 8/  LTK Klatovy – žádost o dotaci na účast družstva babytenisu na MČR – rada města  
                      schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
                  9/ zakladatel Babyboxu, p. Hess – žádost o dotaci na provoz babyboxů – rada města  
                      schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč 
               10/  Obec Horská Kvilda – žádost o příspěvek na  běžecké stopy – rada města schválila  
                      poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
               Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy.  
               Termín: ihned     Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
Bod č. 437/22: 
Rada města projednala  zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 15. 10. 2012 a k některým 
bodům přijala následující závěry:  
k bodu 18 -  Možnosti tu jsou o. p. s. – dceřiná  společnost Diakonie ČCE – středisko Západní  
                    Čechy – NP v čp. 63/I – rada města schválila  uzavření nájemní smlouvy na volné  
                    nebytové prostory v čp. 63/I, nám. Míru  pro chráněnou dílnu a pro prodejnu  
                    Second Help s uvedenou společností. Výše nájemného pro oba prostory v zóně 8. 
 
k bodu 19 – 174/I Diakonie ČCE – žádost o prodloužení nájemného – rada města schválila  
                    prominutí nájmu v období od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 pro Diakonii ČCE  
                    z nebytového prostoru v Plánické ul. čp. 174/I. 
 
k bodu 20 – p. Ivan Geňata – rada města odložila vyřízení žádosti o prominutí dlužného  
                    nájemného, úroku a smluvní pokuty p. Ivana Geňaty, Balbínova 59/I a uložila  
                    Správě nemovitostí Klatovy s. r. o.  uzavřít na částku úroků a smluvní pokuty   
                    splátkové ujednání na 12 měsíců, a to poté, kdy bude uhrazeno dlužné nájemné. Po  
                    uhrazení 6 splátek předložit žádost znovu k projednání.  
                           Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
k bodu 21 – NP v 6/IV, Telefónica Czech Republic, a.s. – rada města zamítla žádost  společnosti  
                    Telefónica Czech Republic, a. s. o snížení nájemného z nebytového prostoru 6/IV,  
                     Vídeňská ul., a uložila Správě nemovitostí Klatovy s. r. o. odpovědět žadateli ve  
                     smyslu usnesení.  
                     Termín: ihned     Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
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k bodu 23 -  čp. 793/IV, parkovací místo – rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na  
                     dobu určitou od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 na parkovací místo v 793/IV s panem  
                     JH, Plánická, výše nájemného 750,- Kč/měsíc.  
 
k bodu 24 – výpověď z nájmu – 59/I, vinárna – rada města schválila uzavření dohody o  
                     skončení nájmu nebytového prostoru v 59/I (vinárna) s p. DL ke dni 31. 10. 2012. 
 
Bod č. 438/22: 
Rada města vzala na vědomí  zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne    
15. 10. 2012.  
 
Bod č. 439/22: 
Rada města projednala žádost Technických služeb města Klatov o možnost použití finančních 
prostředků investičního fondu organizace  na nákup IM – protipovodňové stěny v hodnotě max. 
80 tis. Kč a účetního PC programu v hodnotě max. 200 tis. Kč.  
 
Bod č. 440/22: 
Rada města  vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky  č. 758/6, Za Beránkem 
758/II a doporučila Zastupitelstvu města  prodej této jednotky schválit.  
Dále rada města doporučila  Zastupitelstvu města schválit  zřízení zástavního práva a užavření 
zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 758/6, ul. Za Beránkem 758/II ve prospěch bankovního 
ústavu za účelem zajištění peněžitého  závazku manželů K z titulu poskytnutí úvěru na 
financování koupě této bytové jednotky.  
 
Bod č. 441/22: 
Rada města vzala na vědomí  přehled o poskytnutých dotacích městem  za rok 2012 z Fondu 
dotací.  
 
Bod č. 442/22: 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc září 2012 předloženou velitelem Městské 
policie v Klatovech.  
 
Bod č. 443/22: 
Rada města  schválila ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění:  
1/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 8/2012) uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou  
    Adámkovou (pronajímatel) a PROSNER s.r.o., zastoupenou jednatelem Jackem Prosnerem  
    (nájemce).Předmět nájmu: Pražská ul. čp. 23/I, Klatovy.Účel nájmu: prodejna. 
    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 329 
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2/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 9/2012) uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou  
    Adámkovou (pronajímatel) a DIAKONIÍ ČCE, zastoupenou Bc. Petrem Neumannem  
    (nájemce).Předmět nájmu: nám. Míru 63/I, Klatovy.Účel nájmu: kancelář koordinátora  
    chráněných dílen a koordinátora pobytových služeb střediska.  
    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 330 
 
3/ dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 3/2012) uzavřený mezi  
    městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou  
    ing. Jiřinou Adámkovou a Zdeňkem Rubášem, U Pazderny 408/III, Klatovy (nájemce).     
    Změna: článek III a IV - roční výše nájemného činí 12 000,- Kč. 
    Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti – poř. č. 331 
 
4/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
    města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic PK, příspěvkovou  
    organizací (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).Předmět smlouvy: parc. č. 3917/13,  
    3593/1 a 3623 v k.ú. Klatovy.Účel smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a  
    provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět.  
    Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 100 300,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č.  
    332 
 
5/ dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným  
    starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ing. Stanislavem Košťálkem,        
    U Hájku 75, Kolín (nájemce). Předmět smlouvy: část pp.č. 3687/1 v k.ú. Klatovy - reklamní  
    panel na kamenné zdi v Puškinově ulici. Změna: čl. IV, odst. (3) - Splatnost nájemného. 
    Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změny – poř. č. 333 
 
6/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „PD - stavební úpravy 1. PP objektu čp. 59/I, Klatovy  

– III. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
Salvetrem (objednatel) a Sdružením - ing. arch. M. Břízová, ing. arch. J. Pohořalá, Z. 
Knoflíček (zhotovitel).Změna: nové znění čl. 6 Platební a fakturační podmínky - uvolnění 
zádržného – poř. č. 334 

 
7/ smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
    starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o.,  
    zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
    Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury -    
    plastové chráničky z materiálu HDPE o průměru 400 mm a 2 ks mikrotrubiček v pozemcích:  
    pp.č. 3582/1, 3405/53, 3966, 3584/1, 3405/11, 2446/2, 2445/4, 3593/7, 3405/6, 3405/8,  
    3405/9, 3405/7, 3405/49, 3405/52, 3405/57, 3482/22 v k.ú. Klatovy (u nemocnice)- poř. č.  
    335 
 
8/ smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
    starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o.,  
    zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
    Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury –  
    plastové chráničky z materiálu HDPE o průměru 400 mm a 2 ks mikrotrubiček v pozemcích:  
    stp.č. 4855, pp.č. 1447/1, 1439/16, 4047/1, 4048/4, 4048/5, 2024/1, 2024/6, 227, 1439/5,  
    3700/2, 3700/19, 3700/20, 3408/1 v k.ú. Klatovy (Retex) – poř. č. 336 
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9/ smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
    starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o.,  
    zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
    Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury –  
    2 ks mikrotrubiček v pozemcích: stp.č. 121/4, 122, pp.č. 85/1, 88/2, 97/14, 97/15, 97/69,  
    3626/1 v k.ú. Klatovy (Jiráskova) – poř. č. 337 
 
10/smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
     starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o.,  
     zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce). 
     Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury  

– plastové chráničky z materiálu HDPE o průměru 400 mm v pozemcích: pp.č. 1410/1 a  
1410/3 v k.ú. Klatovy (Cibulkova) – poř. č. 338 

 
11/smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
     města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Plzeňským krajem, zastoupeným  
     členem Rady PK Františkem Bláhou (budoucí kupující). 
     Předmět smlouvy: parc. č. 4164/11, 4164/17, 4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34, 4164/36,  
     4164/44 v k.ú. Klatovy. Kupní cena činí 1 411 290,- Kč – poř. č. 339 
 
12/kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města                 
     Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Plzeňským krajem, zastoupeným členem Rady PK  
     Františkem Bláhou (kupující). 
     Předmět smlouvy: parc. č. 4164/1, 4164/2, 4164/3, 4164/4, 4164/5, 4164/6, 4164/7, 4242/12  
     v k.ú. Klatovy.Kupní cena činí 4 354 020,- Kč – poř. č. 340 
 
13/ kupní smlouvu se zřízením věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. J a DM, Klatovy (kupující). 
      Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 967/72 o výměře 13 m2 v k.ú. Klatovy. 
      Kupní cena činí 7 800,- Kč. Věcné břemeno: vodovodní řad – poř. č. 341 
 
14/ smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK uzavřenou mezi městem  
      Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a  
      údržbou silnic PK, příspěvkovou organizací (správce). 
      Předmět smlouvy: stanovení podmínek při provádění stavebních prací v komunikaci –  
      „Klatovy, Gorkého ulice - posílení vodovodu“ – poř. č. 342 
 
15/ dohodu o náhradě za užívání stavby silnice I. třídy bez právního důvodu uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a  
      Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným ing. Zdeňkem Kuťákem (vlastník). 
      Předmět smlouvy: náhrada za užívání části pozemní komunikace I/27, parc. č. 2093/4 v k.ú.  
      Klatovy - výměna stávajícího podzemního hydrantu za nadzemní hydrant včetně přípojky  
      k hydrantu. Náhrada činí celkem 420,- Kč.- poř. č. 343 
 
16/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
      zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a FB MB, VB, 

TD, ZF, VF, EH, manž. V  a EH, OJ, ing. VK, JK, VK, MK, manž. S a MK, VM, manž. K a 
NM, manž. V a IP, HR, manž. M a JŘ, manž. J  a MŠ, MT, JT a SV  

      (budoucí povinní). 
      Předmět smlouvy: umístění horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení  
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      ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy - bytový dům  
      čp. 486/III, Klatovy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.8.2012 do 31.12.2019 – poř. č.  
      344.  
 
17/ smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a ČEZ  
      Distribucí, a.s. (provozovatel). 
      Předmět smlouvy: připojení odběrného zařízení v odběrném místě - Balbínova 59, Klatovy –  
      poř. č. 345 
 
18/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribucí, a.s., zastoupenou  
      firmou MV Projekt Klatovy, s.r.o. (oprávněný).Předmět smlouvy: p.č. 824/6 KN v k.ú.  
      Luby- uložení 2 bm zemního kabelu.Věcné břemeno se zřizuje úplatně (120,- Kč + DPH) a  
      na dobu neurčitou – poř. č. 346 
 
19/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribucí, a.s., zastoupenou      
      firmou USEN s.r.o. (oprávněný). Předmět smlouvy: p.č. 278/13 KN v k.ú. Sobětice u Klatov  

- uložení 20,89 bm zemního kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně (4 178,- Kč +  
DPH) a na dobu neurčitou - 347 

 
20/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet s.r.o., zastoupenou  
      Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. (oprávněný). Předmět smlouvy: parc. č. 2774/39 v k.ú.  
      Klatovy - uložení plynárenského zařízení (ul. Kličkova). Věcné břemeno se zřizuje úplatně  
      (1 000,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 348 
 
21/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet s.r.o., zastoupenou  
      Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. (oprávněný). Předmět smlouvy: parc. č. 3209/59 v k.ú.  
      Klatovy - uložení plynárenského zařízení (ul. Dr. Riegra).Věcné břemeno se zřizuje úplatně  
      (1 800,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 349 
 
22/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet s.r.o., zastoupenou  
      Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. (oprávněný). Předmět smlouvy: parc. č. 965/11, 967/1,  
      969/2 v k.ú. Klatovy - uložení plynárenského zařízení (Domažlické předměstí). 
      Věcné břemeno se zřizuje úplatně (18 800,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou- poř. č. 350 
 
 
24/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet s.r.o., zastoupenou  
      Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. (oprávněný). 
      Předmět smlouvy: parc. č. 3475/10, 3475/53, 3475/54 v k.ú. Klatovy - uložení  
      plynárenského zařízení (ul. 5. května).Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč + DPH)  
      a na dobu neurčitou – poř. č. 351 
 
25/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným  
      starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet s.r.o., zastoupenou  
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      Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. (oprávněný). Předmět smlouvy: parc. č. 3204/3, 3204/69,  
      3207/70, 3682/1, 3682/3 v k.ú. Klatovy - uložení plynárenského zařízení (ul. Za Čedíkem). 
      Věcné břemeno se zřizuje úplatně (500,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 352 
 
26/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.  
      Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ing. JA, Klatovy  
      (nájemce). Předmět smlouvy: pp.č. 2003/5 v k.ú. Klatovy - zahrada. Smlouva se uzavírá na  
      dobu neurčitou – poř. č. 353 
 
27/ dohodu o uložení optických vláken uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
      města Mgr. Rudolfem Salvetrem a LIDOS Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím  
      Kubíkem. Předmět smlouvy: chránička HDPE pro uložení 2 ks mikrotrubiček uložených  
      v rámci akce „Metropolitní síť“- poř. č. 354 
 
28/ servisní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.  
      Rudolfem Salvetrem (objednatel) a INVEST TEL, s.r.o., zastoupenou jednatelem ing.  
      Petrem Nejdlem (poskytovatel). Předmět smlouvy: metropolitní optická síť - poskytování  
      servisních činností. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let – poř. č. 355 
 
29/ smlouvu č. 28/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a RNDr.  
      VV CSc., Klatovy (žadatel). Předmět smlouvy: udělení  
      souhlasu s uložením nové kanalizační přípojky pro parkoviště - pp.č. 3409/1 v k.ú. Klatovy  
      (Tyršova ul.). Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 356 
 
30/ smlouvu č. 29/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a  
      Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., zastoupenou Václavem Kutilem (žadatel). 
      Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením nové vodovodní přípojky pro čp. 822/II –  
      pp.č. 3450/1 v k.ú. Klatovy (Niederleho ul.). Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok –  
      poř. č. 357 
 
31/ smlouvu č. 30/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a  
      LS, Vícenice  (žadatel). Předmět smlouvy: udělení souhlasu  
      s uložením nové kanalizační přípojky pro RD- pp.č. 299 v k.ú. Vícenice. 
      Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok- poř. č. 358 
 
 
 
 
32/ nevýhradní  licenční smlouvu o užití  Základní báze  geografických dat (ZABAGED)  
      uzavřenou mezi ČR- Zeměměřičským úřadem Praha, zast. Ing. Petrem Dvořáčkem a Městem  
      Klatovy zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  - předmět smlouvy: úřad poskytuje   
      nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít ZABAGED ve formě digitálního produktu   
      ZABAGED – polohopis, ZABAGED – výškopis  3D vrstevnice – pro účely nového ÚP -    
      poř. č. 359 
 
33/ dohodu o ukončení  nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK  
      s. r. o.  a nájemci RV, Klatovy a KŠ, Klatovy– ukončení nájmu k NP v čp. 191 – poř. č. 360 
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34/ smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 9/2012 uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. SNK  
      s. r. o.  a p. RV,  Klatovy – předmět smlouvy: NP v ulici  
      Divadelní čp. 191/I  - účel nájmu: restaurace – poř. č. 361 
 
35/ dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci Centrum odpadového hospodářství Klatovy – I. etapa       
      uzavřený mezi Městem Klatovy, zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem a Silnicemi  
      Nepomuk, s. r. o.  a firmou STAWO Přeštice s. r. o. – předmět dodatku: změna ceny za  
      stavební práce na základě zjištěných víceprací  - poř. č. 362 
 
36/ smlouvu o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  a společností Airweb, spol. s r. o., Klatovy, zast.  
      Ing. Miroslavem Matějkou  - předmět smlouvy pp. č. 2782/4, 3792/1, 3792/13, 3792/21,  
      3792/29, 3792/87, 3792/99m 3792/101 dle KN v k. ú. Klatovy – uložení optického kabelu  a  
      rozvaděče  v plastovém pilíři – 1 ks (ul. Hálkova).- věcné břemeno se  zřizuje úplatně - poř.  
      č. 363 
 
37/ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem a společností Airweb, spol. s r. o., Klatovy zast.  
      Ing. Miroslavem Matějkou – předmět smlouvy: pp. č. 3185/2, 3204/32, 3206/135, 3682/3 dle  
      KN – uložení optického kabelu (ul. U Čedíku ) – věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č.  
      364 
 
38/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  a společností Airweb, spol. s r. o., Klatovy, zast.  
      Ing. M. Matějkou – předmět smlouvy pp. č. 227, 1439/16, 1447/1, 2024/1, 2024/6, 3408/1,  
      4047/1, 4048/4, 4048/5 dle KN v k. ú. Klatovy  - uložení optické sítě  a kabelové komory  
      (Retex) – věcné břemeno se zřizuje úplatně - poř. č. 365 
 
39/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  a společností Airweb, zast. Ing. M. Matějkou,  
      Klatovy – předmět smlouvy: pp. č. 97/5, 97/7, 97/8, 97/11, 97/14, 97/15, 97/19, 3405/15 dle  
      KN v k. ú. Klatovy – uložení optické sítě + l ks kabelové komory a l ks pilíře –věcné  
      břemeno se  zřizuje úplatně  – poř. č. 366 
 
40/ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  a společností Airweb, spol. s r. o., zast. Ing. M.  
      Matějkou  - předmět smlouvy: pp. č. 1410/1, 1410/3, 1471/3, 1471/5, 3537/2 dle KN  v k. ú.  
      Klatovy - - uložení optického kabelu + l ks kabelové komory (ul. Cibulkova) – věcné  
      břemeno se zřizuje úplatně  – poř. č. 367 
 
41/ smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi Městem Klatovy,  
      zast. starostou města p. Mgr. R. Salvetrem  a společností Airweb, spol. s r. o., Klatovy, zast.  
      Ing. M. Matějkou – předmět smlouvy: pp. č. 85/1, 88/2, 97/1, 97/14, 97/15, 3626/1 a stp. č.  
      121/4 dle KN v k. ú. Klatovy – uložení optického kabelu a l s kabelové komory (Jiráskova) –  
      věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č. 368. 
 
Bod č. 444/22: 
Rada města byla informována o  petici  obyvatel Budovcovy ulice proti   výstavbě  nových RD 
v této ulici.  
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Bod č. 445/22: 
Rada města projednala zápis z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 1. 10. 2012 a uložila 
odboru školství, kultury a CR ve spolupráci s předkladateli žádosti o umístění pamětní desky Čs. 
samostatné obrněné brigádě a komisi pro kulturu a vzhled města  najít řešení na umístění  
pamětní desky.  
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
                                                                                                        př. komise p. V. Fiala  
Ostatní body vzala rada města na vědomí.  
 
Bod č. 446/22: 
Rada města schválila konání veřejné sbírky  ve dnech od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 a 2. ročníku 
Dobročinného vánočního bazaru  s tím, že výtěžek bude použit pro Oblastní charitu Klatovy, 
Dům sv. Zdislavy  pro matku a dítě v tísni.  
 
Bod č. 447/22: 
Rada města  
1/ stanovila základní ceny nájemného za pronájem prostor Kulturního domu v Klatovech ve výši  
    uvedené v Příloze 3 předložené  zprávy  
 
2/ v souladu s usnesením Zastupitelstva města Klatov č. 13 ze dne 26. 6. 2012, bod VIII/2 je o  
    změnách oproti základnímu nájmu ve výši nepřesahující 50 000,- Kč oprávněna rozhodnout  
    ředitelka MěkS, o změnách přesahujících 50 000,- Kč a nepřesahujících 150 000,- Kč je  
    oprávněna rozhodnout Rada města a o změnách přesahujících 150 000,- Kč je oprávněno  
    rozhodnout Zastupitelstvo města. Změnou se rozumí, v případě vícedenních akcí, změna za  
    celou akci.  
 
Bod č. 448/22: 
Rada města projednala zprávu HO týkající  točny  pro autobusovou dopravu v Kalu. Rada města 
rozhodla pokračovat ve stavebním řízení a uložila  hospodářskému odboru vzhledem  k ceně 
úprav  nechat provést přepočet stavebních nákladů.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 449/22:  
Rada města byla starostou města informována o kontrole ubytoven.  RM vyslovila souhlas 
s důrazným postupem při jejich pokračování.  
 
 
Bod č. 450/22: 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                starosta města                       místostarosta  
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Bod č. 452/23: 
Rada města schválila přijetí peněžního daru ve výši 180 000,- Kč na nákup aktivních zvedacích 
zařízení Oxford Journey pro klienty Domova pro seniory, Podhůrecká 815, Klatovy III.  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                    starosta města             místostarosta  
 
 
                                                       Ing. Václav C h r o u s t  
                                                              místostarosta  

USNESENÍ č. 23 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 30. října 2012 

 



1

 
 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 453/24: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 454/24: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony  a přijala k nim následující závěry:  
1/ novostavba  bytového domu – Klatovy, Hálkova ulice – stanovisko k územnímu řízení –  
    rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání a vrátit  se k němu až po dořešení  

1.etapy výstavby. 
 

2/ Klatovy, ul. 5. května  - stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek – souhlas k územnímu  
    řízení, výjimka z Pravidel RM k zásahu do „chráněné komunikace“ – rada města  

a) souhlasila s realizací akce“Stavební úpravy NTL plynovodů a přípojek Klatovy –              
ul. 5. května“  na obecních pozemcích – pp. č. 3475/33, 3467/2, 3475/32, 3475/4, 3475/5 a 
3941 v k. ú. Klatovy s podmínkami hospodářského odboru ze dne 23. 1. 2012 a souhlasila 
s vydáním územního souhlasu a s ohlášením stavby.  

b) rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 pro povolování výkopů z důvodu 
rekonstrukce plynovodů a přípojek na obecním pozemku č. 3475/32 v k. ú. Klatovy – 
chodníku v ul. 5. května.  

 
3/ souhlas se stavbou ČOV na pozemku ve vlastnictví města – rada města souhlasila  
    s vybudováním stavby ČOV na pozemku pp. č. 2586 v k. ú. Klatovy  investorem – společností  
    Aircraft Service spol. s. r. o., Letiště Klatovy 573, 339 01 Klatovy.  
 
4/ Klatovy, propojovací komunikace Za Tratí – Janovická – informace o aktuálním stavu –  
    rada města vzala na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Propojovací  komunikace Za  
    Tratí – Janovická“ a uložila odboru rozvoje města  ukončit jednání s vlastníky pozemků s tím,  
    že město nemá v rozpočtu  potřebné finanční prostředky na výkupy.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod 455/24: 
Rada města  projednala za účasti vedoucí zprávu o činnosti odboru rozvoje města za období   
2010 – 2012 a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na  funkci  vedoucí odboru.  
 
 

USNESENÍ č. 24 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. listopadu 2012 
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Bod č. 456/24: 
Rada města  
1/ doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení  akce Regenerace sadů Dr. Hostaše, Klatovy  
    do rozpočtu  města s částkou 8 mil. Kč  pro roky 2013, 2014 a 2015.  
 
2/ uložila odboru rozvoje města, právničce  města připravit výběrové řízení na dodavatele prací  
    v letech 2013 – 2015 a předložit jej radě města ke schválení po obdržení  souhlasného  
    stanoviska SFŽP k výběrovému řízení.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková  

 
Bod č. 457/24: 
Rada města  
1/ vzala na vědomí  zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta k návrhu postupu revitalice   
    Mercandinových sadů a uložila vedení města předložit návrh postupu revitalizace ke  
    schválení zastupitelstvu města dne 11. 12. 2012.  
    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
2/ uložila místostarostovi  města p. Ing. V. Chroustovi po schválení návrhu postupu v ZM  
    předložit v rozpracovanosti Koncept obnovy parku Radě a ZM.  
          Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
Bod č. 458/24: 
Rada města  schválila Nařízení města Klatov č. 2/2012, kterým se mění nařízení č. 2/2009, o 
plánu zimní údržy pro Klatovy a integrované obce, ve znění  Nařízení č. 3/2010 a č. 2/2011.  
 
Bod č. 459/24: 
Rada města  
1/ souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování  žádostí na poskytování půjček z Fondu  
    rozvoje bydlení – XXXVIII. kolo  
 
2/ uložila hospodářskému odboru  vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto  
    zveřejnit v místním tisku.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
3/ schválila  výběrovou a pracovní  komisi  s tím, že garantem  za přípravu materiálů,  
    shromáždění  podkladů a svolání komise je za HO p. F. Kocfelda a  za FO                               
    pí Ing. H. Chalupová.  
       Zodpovídají: p. F. Kocfelda  
                                                                                                         pí  Ing. H. Chalupová  
 
Bod č. 460/24: 
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Rada města schválila novelu Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2012, kterou se mění 
Pravidla pro povolování výkopů č. P1/2011, v předloženém znění.  
 
 
 
Bod č. 461/24: 
Rada města vzala  na vědomí informaci týkající se vypořádání dědictví po zesnulém p. ZP na 
základě usnesení č. j. 12 D 571/201-26 Okresního soudu v Klatovech a schválila uzavření 
Darovací smlouvy ve prospěch Nadačního fondu CDCP.  
 
Bod č. 462/24: 
Rada města  
1/ souhlasila se záměrem výstavby MVE Šteflův Dvůr a její následnou směnou za MVE Luby  
    s jejím dosavadním vlastníkem p. D za předpokladu finančního dorovnání.  
 
2/ uložila  odboru rozvoje města a odboru životního prostředí  předložit smlouvu o smlouvě  
    budoucí, která by realizovala směnu MVE Luby za MVE Šteflův Dvůr a konkretizovala  
    finanční dorovnání.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
                                                                                                       pí Ing. J. Michálková  
 
3/ uložila odboru rozvoje města prověřit stanovisko nových vlastníků pozemků  k plánovanému  
    záměru vybudování MVE v lokalitě Hamry na Šumavě.  
           Zodpovídá. pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 463/24: 
Rada města vykonávající  práva akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s. vzala    
na vědomí  studii „Posouzení stavu a vývoje KLATOVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.“ zpracovanou  
společností TanrebEnergo, s..r. o. a ustavila pracovní komisi pod vedením místostarosty města  
p. Ing. V. Chrousta s tím, že do 31. 1. 2013  předloží zhodnocení  dalšího možného vývoje  
KLATOVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.  
Termín: dle textu     Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
Bod č. 464/24: 
Rada města vzala na vědomí informaci o změnách v sazbách odměn ze systému EKO-KOM dle 
smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití obalů z odpadů.  
 
Bod č. 465/24: 
Rada města  vzala na vědomí závěry z kontroly provedené v příspěvkové organizací Městské 
kulturní středisko Klatovy a uložilo vedení  města  předložit je zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 11. 12. 2012.  
Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
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Bod č. 466/24: 
Rada města projednala zápis bytové komise ze dne 24. 10. 2012 a k jednotlivým bodům přijala 
následující závěry:  
k bodu 2 -  prodloužení nájemních smluv – rada města  

a) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,  
s p. AnH na dobu určitou od 12. 11. 2012 do 11. 11. 2013,  

      nájené 65,- Kč/m2   
b) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy,  

s pí MM na dobu určitou od 10. 11. 2012 do 9. 11. 2013,  
      nájemné 65,- Kč/m2  
c) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,  

s pí HN na dobu určitou od 24. 10. 2012 do 23. 10. 2013,  
      nájemné 44,91 Kč/m2  
d) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 511, na adrese Klatovy,  
      s pí AA na dobu neurčitou od 1. 11. 2012,  
      nájemné 44,91 Kč/m2 

e)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,  
s pí  MO na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013,  

      nájemné 65,- Kč/m2 

f) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 1, na  adrese Klatovy,  
s pí GM a p. JM na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, nájemné 65,- 
Kč/m2  

g)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,       
      s pí ZK na dobu určitou od 20. 11. 2012 do 19. 11. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2 
h)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, 

s p. JV a pí AM na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, nájemné 44,91 
Kč/m2 

ch) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,  
s pí DK na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2  

i)    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,  
s pí JR na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2 

j)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,                      
s p. VJ na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013, nájemné 32,- Kč/m2 

                    k)   schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,  
s p. JJ a pí ZČ na dobu určitou od 1.10. 2012 do 31. 3. 2013, nájemné 32,- Kč/m2 

l/   rada města rozhodla odložit rozhodnutí ve věci prodloužení nájemního vztahu  s               
     p. W (vyčkat na  stanovisko lékaře).  
 

k bodu 3 – prodloužení  smlouvy o ubytování na sociální ubytovně – rada města schválila   
                  uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 41 na adrese Klatovy,  

s pí IŘ od 9. 11. 2012 do 30. 6. 2013.  
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k bodu 4 – žádosti o uzavření nájemní smlouvy – rada města  
                  a) schválila  uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,  
                      pí AŽ na dobu neurčitou od 1. 11. 2012, nájemné 44,91 Kč/m2 

                          b) odložila  rozhodnutí ohledně  žádosti pí H a uložila panu místostarostovi  
                      záležitost prověřit.  
                             Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 
 
k bodu 5 – přidělení volného bytu – rada města  

a) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,  
Klatovy, s pí MS, bytem Plánice, na dobu určitou s platností od 15. 11. 2012 do 
14. 11. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 

b)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
Klatovy, , s pí  E a MP, na dobu určitou s platností od 15. 11. 2012 do 14. 11. 
2013, nájemné 44,91 Kč/m2 

c)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,  
Klatovy, s pí MM, bytem Petrovice u Sušice, na dobu určitou s platností od 15. 
11. 2012 do 14. 11. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2 

d)   rozhodla odložit  žádost pí M o přidělení bytu  č. 12 a  uložila místostarostovi 
města záležitost prověřit 

            Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  
e) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. C, 1+1 s příslušenstvím,  

Klatovy, s p. MV, bytem Klatovy, Palackého, na dobu neurčitou s platností  po 
dokončení oprav bytu, nájemné 32,- Kč/m2, pod podmínkou uzavření dohody o 
ukončení nájmu bytu č. 2 na téže adrese  

f)   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na  
adrese Klatovy, s pí JV, bytem Francouzská, Plzeň, nájemné 44,91 Kč/m2 . 
Smlouva od 15. 11. 2012. 

g)   schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 403, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,  
na adrese Klatovy, s p. JK, bytem Suvorovova, Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2. 

Smlouva od 15. 11. 2012.  
h)   schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 510, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,  

na adrese Klatovy, s pí EM, bytem Mochtín, nájemné 44,91 Kč/m2. Smlouva od 
15. 11. 2012.  

ch)  schválila uzavřenéí nájemní  smlouvy k bytu č. 607, kat. A, 0+1  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. BT, bytem Domažličky, nájemné    

44,91 Kč/m2. Smlouva od 15. 11. 2012.  
i) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 615, kat. A,0+1 s příslušenstvím,  

na adrese Klatovy, s pí MK, bytem Myslovice, Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2. 
Smlouva od 15. 11. 2012. 

j)   schválila uzavření nájemní smlouv yk bytu č. 8, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na  
adrese Klatovy, s p. KK, bytem Koldinova , Klatovy, nájemné 44,91 Kč/m2 . 

Smnlouva od 15. 11. 2012. 
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k) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, na  
adrese Klatovy,  s pí HK, bytem Klatovy Masarykova, s platností od 15. 11. 
2012, nájemné 44,91 Kč/m2 pod podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu 
k bytu č. 2 na téže adrese.   

 
k bodu 6 – žádosti o podnájem bytu/části bytu  - rada města 

a) souhlasila s přenecháním části bytu č. 6, Klatovy, do podnájmu  
      p. JN a pí MŠ na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013 
b)   souhlasila s přenecháním části bytu  č. 8 Klatovy, Hálkova do ponájmu  
      pí LS a DS na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013 
c)   souhlasila s přenecháním části bytu č. 14, Klatovy, Plánická  do    
      podnájmu pí HZ a p. PV.  
 

  k bodu 7 – výpověď z nájmu – rada města 
a) rozhodla o vypovězení  nájmu z bytu z důvodu dlužného nájemného p. VB, 

bytem  Klatovy, Palackého  
b) vzala  na vědomí bytovou  záležitost  p. JK 

 
Bod č. 467/24: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila :  
1/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města p. Mgr. Salvetrem  
    a spoluvlastníky pozemků – předmět smlouvy: dar spoluvlastnických podílů na pozemku p. č.  
    954/181 v k. ú. Klatovy – poř. č. 369 
 
 
2/ darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Klatovy, zast. starostou města p. Mgr. Salvetrem a  

manž. J a DH, Špičák  – předmět smlouvy: dar spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 
954/181 v k. ú. Klatovy – poř. č. 370 

 
3/ kupní smlouvu se zřízením věcného břemene uzavřenou mezi Městem Klatovy, zastoupeným  

starostou města Mgr. R. Salvetrem  a manž. JUDr. J a HP, Zahradní ,Klatovy – předmět 
smlouvy pp. č. 965/73 a 967/71 v k. ú. Klatovy – věcné břemeno: vodovodní řad – poř. č. 371 

 
4/ smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Klatovy, zastoupeným starostou města                   
    Mgr. R. Salvetrem a společností EUROVIA Silba, a.s., Plzeň – předmět smlouvy: dodávka  
    stavebních prací pro dílo „Značení cyklotras v okolí Klatov“ -  poř. č. 372 
 
5/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi Městem Klatovy, zastoupeným starostou  
    města Mgr. R. Salvetrem a WT Design  s. r. o., Milence 79 – předmět smlouvy: pp. č. 4204  
    v k. ú. Klatovy – poř. č. 373 
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6/ smlouvu o poskytnutí  podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního  
    programu Životní prostředí  uzavřenou mezi Státním fondem  ŽP ČR, zast. Ing. Radkou  
    Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP a Městem Klatovy, zastoupeným starostou města        
    Mgr. R. Salvetrem – předmět smlouvy: poskytnutí dotace na akci „Sobětice- napojení na  
    skupinový vodovod“ – poř. č. 374 
 
7/ smlouvu o předání dat č. ORM /34/12/Kl  uzavřenou mezi Městem Klatovy, zastoupeným  
    starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a p. Ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100, Klatovy  

– předmět smlouvy: zpracování „Projektové dokumentace – Regenerace PS  Pod Hůrkou,  
Klatovy“ – poskytnutí digitálních dat – poř. č. 375 
 

8/ smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona                
    č. 137/2006 Sb. v platném znění  uzavřenou mezi  Městem Klatovy, zastoupeným starostou  
    města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a společností ENVIROS, s. r. o. Praha – předmět smlouvy:  
    souhrn činností pro vyhotovení seznamu objektů vhodných pro  realizaci energeticky  
    úsporných opatření metodou EPC – Program EFEKT 2012 – poř. č. 376 
 
Bod č. 468/24: 
Rada města  schválila prodej služebního vozidla Peugeot Partner combi  Městského ústavu 
sociálních služeb  Klatovy, Pečovatelské služby Klatovy.  
 
 
 
 
 
Bod č. 469/24 
Rada města projednala  dopis  JUDr. JJ týkající se omezeného  užívání  nebytových prostor v čp. 
vlivem výskytu hlodavců. Rada města uložila starostovi města  nabídnout jiné  nebytové 
prostory např.  v čp. 9/IV nebo deratizaci nebytového prostoru.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 470/24: 
Rada města  
1/ projednala žádost  společnosti FilmPro  o poskytnutí dotace na zavedení internetového   
    streamového vysílání pro Klatovy a okolí a schválila poskytnutí dotace ve výši 49.000,- Kč  
2/ projednala  žádost TJ Sokol Klatovy o půjčku na zafinancování opravy východní části budovy  
    Sokolovny Klatovy,  tuto  žádost odložila na jednání dne 20. 11. 2012 s tím, že si vyžádá   
    další informace  dle diskuze.  
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty  uzavřít se společností FilmPro příslušnou 
smlouvu o poskytnutí dotace.  
Termín: ihned        Zodpovídá: pí I.Kudryová  
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Bod č. 471/24: 
Rada města schválila  služební cesty vedení města  do partnerských měst.  
 
Bod č. 472/24: 
Rada města schválila zařazení  projektů uvedených pod názvem „Klatovské osobnosti a  
události“ ( druhý odboj – 70 let od heydrichiády, Pavel Kristián Koldín, zakladatel českého 
právního řádu, oběti holocaustu z Klatov)  dále  projekt „Umělecká díla do veřejného prostoru“  
(socha  horského městečka)  do Zlatého fondu s tím, že ostatní návrhy budou realizovány 
postupně, v závislosti na finanční situaci města.  
 

 
 
 
  Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                   starosta města          místostarosta  
 
    
                                                         Ing. Václav C h r o u s t  
                                                                místostarosta  
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Bod č. 473/25: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 3. 12. 2003, uzavřené mezi  
    městem Klatovy a Městským kulturním střediskem Klatovy, příspěvkovou organizací  
    týkajícího se upřesnění termínu platnosti Smlouvy tak, že doba platnosti se  stanovuje  
    minimálně do 31. 12. 2021.  
 
2/ na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 4. 9. 2012 potvrzuje, že  město Klatovy   
    má v rozpočtu  města pro rok 2013 finanční prostředky na realizaci projektu „Zatraktivnění   
    areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“ ve výši 17 334 363 Kč včetně DPH a  
    jako zřizovatel poskytne  finanční prostředky příspěvkové organizaci Městské kulturní  
    středisko do investičního fondu příspěvkové organizace v roce 2013, a to i v případě, že  
    MěKS obdrží dotaci na předmětnou akci v režimu Regionální investiční podpory. Městské  
    kulturní středisko v Klatovech, příspěvková organizace  města Klatov má zajištěno  
    financování projektu v roce 2013.  

 
 
 
 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                 starosta města           místostarosta  
 
                                                  
 
                                                     Ing. Václav C h r o u s t  
                                                             místostarosta  

USNESENÍ č. 25 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. listopadu 2012 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 474/26: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 475/26: 
Rada města projednala za účasti vedoucího  odboru zprávu o činnosti odboru dopravy za období 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení vedoucího 
odboru.  
 
Bod č. 476/26: 
Rada města projednala návrhy  na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ prodej bytů  z majetku města dle Zásad – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  
    prodej bytů v obecním domě čp. 242/II a stp. č. 1280 o výměře 310 m2 v k. ú. Klatovy dle  
    Zásad prodeje bytového fondu z majetku města.  
 
2/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    pozemku č. 4386 o výměře 17 m2 v k. ú. Klatovy majitelům sousedních nemovitostí  
    manželům Ing. J a Ing. JP, Lužany  za kupní cenu 1 400 Kč/m2,  celkem 23 800,- Kč  
 
3/ prodej pozemku v k. ú. Klatovy – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej  
    pozemku  stp. č. 3778/13 o výměře 2 m2  v k.  ú. Klatovy majitelce stavby garáže na tomto      
    pozemku SK, Týnec, p.Janovice nad Úhlavou za kupní cenu 450 Kč/m2,  celkem 900,- Kč.  
 
4/ ČEZ Distribuce, a.s.  akce „Klatovy, Logistic, č. p. 752 – NN“ – žádost o výjimku z Pravidel  
    pro povolování výkopů – termín realizace výkopových prací  - rada města rozhodla o udělení  
    výjimky z Pravidel č. P 1/2011 v platném znění  pro povolování výkopů spočívající v termínu  
    realizace akce „Klatovy, Logistic, čp. 752-NN“ a souhlasila s provedením výkopových prací  
    v pp. č. 756/1 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města v termínu do 10. 12. 2012 za vhodných  
    klimatických podmínek, které nebudou  bránit definitivní  úpravě povrchu po výkopu.  
 
5/ Klatovy, PZ Pod Borem – aktuální informace k prodeji pozemku p. č. 4213 – rada města  
    doporučila zastupitelstvu města  prodej  

a) části pozemku p. č. 4204 o výměře cca 5000 m2 v k. ú. Klatovy v PZ Pod Borem               
p. Ondřeji Jandovi, Srbice 48. Úkon bude zajištěn uzavřením SOBK na dobu max. 3 let od 
data podpisu s úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny před podpisem této smlouvy 

       a 

USNESENÍ č.  26 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. listopadu 2012 
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b) části pozemku p. č. 4204 o výměře cca 6400 m2 v k. ú. Klatovy v PZ Pod Borem                
    p. Ondřeji Jandovi, Srbice 48. Úkon bude zajištěn  uzavřením SOBK na dobu max. 5 let  od  
    data podpisu s úhradou zálohy ve výši 100 000 Kč před podpisem této smlouvy. SOBK  
    bude uzavřena po ukončení platnosti SOBK, uzavřené s firmou Klatex s. r. o. na dobu do  
    31. 12. 2012.  
 

6/  objekt  Na Bělidle 363/IV – rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit výkup  
     objektu  čp. 363/IV s využitím na nájemní byty pro  seniory případně  mladé rodiny.  
 
Bod č. 477/26:  
Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise ze dne 5. 11. 2012.  
 
Bod č. 478/26: 
Rada města uložila  hospodářskému odboru požádat  o poskytnutí  finančního příspěvku ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luby-chodník podél silnice I/27“.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 479/26: 
Rada města projednala návrh na dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě  s firmou BV SPECTRUM  a 
uložila místostarostovi města p.Ing. V. Chroustovi  jednat s p. Ing. Vlachem ve smyslu diskuze.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
Bod č. 480/26: 
Rada města  vzala  na vědomí zápis z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 1. 10. 2012.  
 
Bod č. 481/26: 
Rada města projednala  zápis č. 10/12 z jednání bytové komise ze dne 14. 11. 2012 a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 2 – prodloužení nájemních smluv – rada města  

a) schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho  
      s pí PN na dobu určitou od 6. 1. 2013 do 5. 1. 2014, nájemné 44,91 Kč/m2 

b) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická  
      s p. KR na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,  nájemné 44,91 Kč/m2  
c) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, Suvorovova  
      s pí NK na dobu určitou od 14. 12. 2012 do 13. 12. 2013,  nájemné 65,- Kč/m2 

d) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Koldinova  
      s p. RC na dobu určitou od 7. 12. 2012 do 6. 12. 2013, nájemné 65,- Kč/m2    

 
e) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Masarykova  
      s pí VK na dobu určitou od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2013, nájemné 65,- Kč/m2 
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f) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Pražská s pí 
ZV a p. PV na dobu určitou od 11. 11. 2012 do 10. 5. 2013, nájemné 65,- Kč/m2  

g) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Niederleho 
s pí JG na dobu určitou od 13. 12. 2012 do 12. 12. 2013, nájemné 37,- Kč/m2  

 
k bodu 3 – prodloužení smluv o ubytování na sociální ubytovně  - rada města schválila uzavření  
                  smlouvy o  ubytování na sociální ubytovně na adrese Klatovy, Zahradní 743/III na  
                  dobu  určitou od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013  
 
k bodu 4 – přidělení volného bytu – rada města schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 9 
                  kat. A, 0+1 s příslušenstvím, Klatovy, Suvorovova, s p. JJ, bytem Komenského, 
Klatovy, na dobu určitou s platností od 1. 12. 2012 do           
                  30. 11. 2013, nájemné 65,- Kč/m2  
 
k bodu 5 – žádosti o podnájem bytu/části bytu  - rada města  
                  a) souhlasila s přenecháním  části bytu č. 12, Klatovy, Plánická  do podnájmu  
                      OC a HB, na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013. 
                  b) souhlasila s přenecháním bytu č. 28, Klatovy, Plánická, do podnájmu          
                      p. LM, pí ŠP a AM, na dobu určitou od  1. 11. 2012 do 31. 10. 2012.  
 
 
k bodu 6 -  výpověď z nájmu – rada města rozhodla o vypovězení nájmu z bytu z důvodu  
                   dlužného nájemného pí LG, bytem Klatovy, Plzeňská, byt. č. 10 
 
k bodu 7 – ostatní  
                   a) bytová záležiotst pí VO – rada města doporučila zastupitelstvu  
                       města zamítnout  žádost pí O, Koldinova o výjimku z Pravidel  
                       prodeje bytů ve smyslu  uzavření nájemní smlouvy na volný byt, který je v domě,  
                       kde probíhá prodej bytů. 
                   b) rada města vzala na vědomí    přechod nájmu bytu č. 3 na adrese Klatovy,  
                       Koldinova na pí JO, zastoupenou opatrovníkem Městem Klatovy.  
 
Bod č. 482/26: 
Rada města projednala žádost Technických služeb města Klatov o použití  finančních prostředků 
investičního fondu organizace  a schválila použití finančních  prostředků  na nákup PC programu 
– pasport veřejného osvětlení  v max. výši 295 tis. Kč.  
 
Bod č. 483/26: 
Rada města  vzala na vědomí zprávu SNK s. r. o. o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 480/2, 
Prusíkova čp. 480/III, Klatovy a doporučila zastupitelstvu města  schválit zřízení zástavního 
práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 480/2, Prusíkova 480/III, Klatovy ve 
prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění peněžitého závazku kupujících z titulu 
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poskytnutí úvěrů na financování koupě této bytové jednotky.  
 
Bod č. 484/26: 
Rada města v působnosti  valné hromady společnosti Lesy města Klatov s. r. o.  vzala na vědomí 
zápis z jednání dozorčí rady  ze dne 14. 11. 2012.  
 
Bod č. 485/26: 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za  měsíc říjen 2012  předloženou velitelem 
Městské policie v Klatovech.  
 
Bod č. 486/26: 
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem za rok 2012 z Fondu 
dotací. 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 487/26: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zast. starostou města a Ing. Zbyňkem  
    Červeným,  Klatovy a Václavem Hochmannem, Klatovy – předmět smlouvy: p. č. 3672/11,  
    3672/12, 3672/13, 3672/14, 3678/22, 3678/27 v k. ú. Klatovy  - poř. č. 377 
 
2/ kupní smlouvu  uzavřenou mezi městem Klatovy, zast. starostou města a Klatovskou stavební  
    kanceláří s. r. o., Praha 2 – předmět smlouvy: p. č. 3678/23 a 3674/2 v k. ú. Klatovy – poř. č.  
    378      
 
3/ smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zast. starostou města a  
    Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  - předmět smlouvy: pp. č. 3422/34, 3422/20 v k. ú. Klatovy –  
    věcné břemeno: umístění a provozování horkovodního potrubí – Klatovy, Domažlická  ulice  
    (poblíž  objektu pošty) - vecné  břemeno se zřizuje  úplatně na dobu neurčitou – poř. č. 379 
 
4/ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zast. starostou města a Pozemkovým fondem ČR – předmět smlouvy: parc. č. 2297, 2300,  
    2382, 2383 v k. ú. Klatovy , parc. č. 268, 270, 271, 272/2 v k. ú. Otín u Točníku, parc. č.  
    716/2  a 735/3 v k. ú. Točník – věcné břemeno: zřídit a provozovat trubní vedení vodovodu,  
    gravitační   kanalizaci, výtlačnou kanalizaci a elektro přípojky pro veřejnou potřebu jako  
    součást stavby „Klatovy – Točník – Otín, vodovod a kanalizace“ – poř. č. 380 

 



5

5/ směnnou smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zast. starostou města a manž. Zdeňkou a  
    Františkem Petlanovými, Luby 151 – předmět smlouvy: město Klatovy postupuje do  
    vlastnictví manž. P pp. č. 697/9 a stp. č. 381/2 v k. ú. Luby. Manželé P postupují do 

vlastnictví města Klatov pp. č. 697/10 a pp. č. 697/11 v k. ú. Luby – rozdíl  
    v cenách uhradí manž. P – poř. č. 381 
 
6/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zast. starostou města a RNDr. JP, CSc., 
Dehtín  – předmět smlouvy: pp. č. 925/2 a pp. č. 940/8 v k. ú. Dehtín –  poř. č. 382 
 
7/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 11/2012) uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zast. SNK s. r. o. a p. JH, Klatovy – předmět smlouvy: nebytový prostor Plánická  
    , Klatovy – účel nájmu: parkování vozidla – garážové stání G8 – smlouva  
    se uzavírá na dobu určitou – od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 – poř. č. 383 
 
8/ smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 12/2012) uzavřenou mezi městem Klatovy,  
    zast. SNK s. r. o. a o. p. s. Možnosti tu jsou, Plzeń  - předmět smlouvy – NP nám. Míru 63/I,  
    Klatovy – účel nájmu: chráněná dílna – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 384 
 
9 smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 13/2012) uzavřenou mezi městem Klatovy,  
   zast. SNK s. r. o . a o. p. s. Možnosti tu jsou, Plzeň – předmět smlouvy: NP v čp. 63/I, Klatovy  

- účel nájmu: prodejna textilu  a rukodělných výrobků chráněné dílny – smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou – poř. č. 385 

 
10/ dohodu o náhradě za užívání stavby silnice I. třídy bez právního důvodu uzavřenou mezi  
      městem Klatovy, zast. starostou města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Plzeň –  
      předmět dohody – náhrada za užívání části pozemní komunikace – části stavby silnice I.  
      třídy a pozemků ve vlastnictví ŘSD na pozemku č. parc. 449/1, 449/9, 449/10 v k. ú.  
      Štěpánovice u Klatov – účel dohody – provádění stavebních prací – vybudování ochranného  
      ostrůvku určeného pro přechod chodců, úprava části stávajících chodníků, vybudování části  
      nového chodníku a úprava autobusového zálivu  v rámci akce „Štěpánovice – silnice I/27  
      místo pro přecházení“ – dohoda se uzavírá na dobu určitou – poř. č. 386 
 
Bod č. 488/26: 
Rada města projednala předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2013 a 
doporučila jej postoupit zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Bod č. 489/26: 
Rada města projednala  zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport   ze dne 19. 11. 
2012 a k bodu 1 – žádostem o mimořádné dotace přijala následující závěr:  
1. Centrum španělské kultury a vzdělávání  - žádost o dotaci na pořádání Dnů španělské kultury  
    v Klatovech – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč  
2. SK Klatovy 1898  + SK BMX Klatovy + BK Klatovy  – rada města rozhodla zařadit do  
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    žádostí, o kterých se bude rozhodovat při projednávání rozpočtu na rok 2013 
3. Vodní záchranná služba ČČK Klatovy – žádost o dotaci na podporu reprezentanta klubu –  
    rada města uložila vyžádat si  přehled nákladů vynaložených na účast na MS  
4. Krystal, občanské sdružení – žádost o dotaci na činnost klubu – rada města schválila  
    poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč  
Rada města uložila  kanceláři pana místostarosty uzavřít se žadateli příslušnou smlouvu.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
k bodu 3 – rada města schválila  prodloužení termínu vyúčtování akce  DDM Klatovy –  
                  florbalové turnaje  do 20. 1. 2013. 
 
Bod č. 490/26: 
Rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění 
schválila vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací za r. 2012 dle 
předloženého návrhu.  
Zároven schválila v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným návrhy na  
odměny jednatelům společností dle návrhu. 
 
Bod č. 491/26: 
Rada města  
1/ vzala na vědomí  zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta o postupu přípravy projektu  
    „Přístav u rybníka V Parku“ v Mercandiniho sadech.  
2/ rozhodla  o revokaci usnesení ze dne 11. 9. 2012 týkajícího se uzavření Smlouvy k dílu  
    „Projektová dokumentace – přístav v Mercandiniho sadech, Klatovy“ s firmou DaM s. r. o.  
    Praha za cenu 125 000 Kč bez DPH tak, že Smlouva bude uzavřena ve zúženém rozsahu  
    pouze na dílčí část díla, a to zpracování „Studie přístavu u rybníka V Parku“.  
3/ uložila  odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu o dílo (nebo objednávku) na vyhotovení  
    „Studie přístavu u rybníka V Parku“ s firmou DaM s. r. o. Praha, IČ 00300888   za cenu  
    50 000,- Kč bez DPH, 60 000,- Kč včetně DPH.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 492/26: 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R.Salvetr  
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf S a l v e t r     Ing. Václav C h r o u s t  
                  starosta města                                                               místostarosta  
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod  č. 493/27: 
Rada města se v rámci kontroly plnění usnesení vrátila k bodu 466/24 a přijala k němu tyto 
závěry:  
1) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého s                
    p. KW na dobu určitou 1 roku po dokončení oprav bytu, nájemné 32,- Kč/m2, 
2) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Niederleho  s pí  
    HF na dobu určitou 1 roku od 10. 12. 2012 do 9. 12. 2013, nájemné 44,91 Kč/m2, 
3) zamítla žádost pí MM o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Gorkého , Klatovy, 
4/ rozhodla umožnit pí JH užívání bytu č. 3, Pod Hůrkou bez nájemní smlouvy za podmínky, 

že bude řádně placeno nájemné a pravidelně splácen dluh. V případě  porušení  této 
podmínky podá SNK s. r. o. bez dalšího žalobu na vyklizení bytu.  

 
Bod č. 494/27: 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Klatov schválit návrh ceny vodného a stočného na 
rok 2013 takto:  

- vodné – 28,60 Kč/m3 bez DPH, 32,89 Kč/m3 včetně DPH 
- stočné – 24,10 Kč/m3 bez DPH, 27,71 Kč/m3 včetně DPH. 

 
Bod č. 495/27: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ Štěpánovice – Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy – rada města  
    doporučila zastupitelstvu města schválit  předkládaný Plán společných zařízení v k. ú.  
    Štěpánovice v rámci KPÚ Štěpánovice.  
 
2/ Klatovy, PZ Pod Borem – prodej pozemku p. č. 4187/1 – rada města doporučila zastupitelstvu  
    města schválit prominutí sankcí ve výši 34 500,- Kč  za porušení splátkového kalendáře  za      
    období od 26. 9. 2012 do 4. 12. 2012 na úhradu kupní ceny ve výši 499 500 Kč za prodej  
    pozemku p. č. 4187/1 v k. ú. Klatovy v PZ Pod Borem panu PK, Bolešiny .  
 
3/ Klatovy, PZ Pod Borem – prodej pozemků pp. č. 4188/1 a stp. č. 6457 – rada města  
    doporučila zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář p. MO, Janovice nad Úhlavou na 

úhradu kupní ceny se splátkami od 1. 1. 2013 ve výši 5 000 Kč/měsíc + úrok 5% z nesplacené 
části kupní ceny s povinností úhrady kupní ceny v plné výši do 31. 12. 2013.  Úkon bude 
zajištěn uzavřením Dodatku č. 4 k SOBK se stanovením sankcí ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den z  prodlení, a to jednak za nesplacení měsíčních splátek  

USNESENÍ č. 27 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. prosince 2012 
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    do 20. dne každého kalendářního měsíce a dále za úhradu zbývající části kupní ceny do         
    31. 12. 2013. Dalším ujednáním bude ujednání o propadnutí již uhrazených záloh k 31. 12.  
    2013 městu, pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena kupní cena v plné výši a  
    ujednání o odstoupení od smlouvy v takovém případě.   
  
4/ výkup nemovitostí + zřízení věcných břemen – rada města doporučila  ZM schválit výkup  
    nemovitostí do majetku města od Českých drah, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,       
    110 15 Praha 1 – Nové Město – objektu čerpaní stanice odpadních vod na pozemku stp. č.  
    4924 včetně zastavěného pozemku stp. č. 4924 o výměře 20 m2 v k.ú. Klatovy a zařízení  
    čerpací stanice, části pp. č. 1497/1 o výměře cca 239 m2 v k. ú. Klatovy, výtlačného  
    kanalizačního řadu LT 150 v délce 30,3 m v pp. č. 3547/1, 1514/18, 1514/10 a 1497/1 v k. ú.  
    Klatovy a gravitační kanalizace KT 400 v délce 221,0 m v pp. č. 1497/1, 1501/3, 1501/1,  
    1501/2, 1510/2 a 1510/1 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní cenu 75 000,- Kč. 
 
5/ směna pozemků v k. ú. Točník – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu  
    pozemků: části obecní pp. č. 488/2 o celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Ostřetice za pozemek  
    ve vlastnictví  JB, Pod Hůrkou , 339 01 Klatovy – pp. č. 240 o výměře cca 65  
    m2 v k. ú. Točník, s finančním doplatkem městu Klatovy ve výši 42 835 Kč. V současné době   
    bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě směnné s vlastní realizací po  
    dokončení stavby a skutečném zaměření pozemků.  
 
6/ výkup pozemku v k. ú. Dehtín – rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č.  

47/4 a 47/5, obě v k. ú. Dehtín o celkové výěmře  97 m2 za celkovou cenu 4 850 Kč od JČ, 
Dehtín , 339 01 Klatovy.  

 
7/ poskytnutí pozemku č. 2050/6 pro potřeby ZZS Plzeňského kraje, pracoviště Klatovy –  
    rada města nevydala předběžný souhlas s poskytnutím pozemku č. 2050/6 v k. ú. Klatovy –  
    parkoviště pod Poliklinikou pro účely přístavby garáží ZZS Plzeňského kraje pro vozidla ZZS  
    Klatovy. 
 
8/ pronájem pozemku  - prodloužení  platnosti nájemní smlouvy – rada města rozhodla o  

prodloužení pronájmu části pp. č. 3578/6 o výměře 15 m2 v k. ú. Klatovy RH, Pod Hůrkou, 
339 01 Klatovy a Ing. JR, Boučkova , 162 00 Praha 6 na dobu určitou do 31. 12. 2014.  

 
9/ Okresní soud v Klatovech – výměna části kanalizační stoky – žádost o výjimku z Pravidel pro  
    povolování výkopů – termín realizace výkopových prací – rada města rozhodla o udělení  
    výjimky  z Pravidel č. P/2011 v platném znění pro povolování výkopů spočívající v termínu  
    realizace akce „Okresní soud v Klatovech – výměna části kanalizační stoky“ a souhlasila  
    s provedením výkopových prací v pp. č. 227 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města v termínu od  
 
    11. 12. 2012 do 20. 12. 2012. Po skončení  výkopových prací bude provedena prozatímní  
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    úprava povrchu a definitivní úprava povrchu bude provedena na jaře příštího roku po  
    skončení uzávěry na výkopové právce nejpozději do 30. 4. 2013.  
 
10/ souhlas s udělením výjimky z Pravidel RM k zásahu do „chráněné komunikace“ – rada  
      města nesouhlasila s realizací akce „MILSOFT Klatovy, stavební úpravy části objektu, Kpt.     
      Jaroše 50/I, Klatovy“ na obecním pozemku pp. č. 3407/1 v k. ú. Klatovy.  
 
11/ výkup pozemků, směna pozemků – poldr Luby – rada města  
      a) doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků pro stavbu poldru takto:  

- částí pp. č. 737/4, 876/37, 737/2, 670 v k. ú. Luby o výměře cca 7 800 m2 od KH, 
Klatovy a DH,Klatovy; - pp. č. 641/1, 645/2, 645/3 v k. ú. Luby o výměře cca 2 540 m2 
od JM, Dobřany a PZ,Klatovy a Českého Realu a. s., U lužického semináře 97/18, 118 
00 Praha 1, Malá Strana;  

          -   části - pp. č. 647/1 v k. ú. Luby o výměře cca 2 200 m2 od Bc. JČ, 
           - části - pp. č. 669 v k. ú. Luby o výměře cca 1 260 m2 od AN,Klatovy; 
          -  části - pp. č. 876/4 v k. ú. Luby o výměře cca 637 m2 od Lesů České republiky s. p.,                
             Přemyslova 1106/19, 501 68  Hradec Králové  
             o celkové výměře 14 437 m2 za cenu 25 Kč/m2, celkem 360 925,- Kč. 
 
      b) doporučuje ZM schválit směnu pozemků pro stavbu poldru ve veřejném zájmu –  
           protipovodňové opatření - bez finančního vyrovnání takto: 
           - části. pp. č. 737/1, 876/36, 737/6 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 3 000 m2 ve  

 spoluvlastnictví Aa ML, Klatovy a AL, Klatovy a VŠ,  Klatovy za část pp. č. 32/11 v k. 
ú. Sobětice o výměře cca 9 360 m2 ve vlastnictví města Klatovy bez finančního 
vyrovnání; 

          -  částí pp. č. 876/38, 737/7, 641/5, 641/8, 642, 737/5 v k. ú. Luby, pp. č. 167, 168, 165/2,  
             282/10 v k. ú. Sobětice o celkové výměře cca 8 100 m2 ve vlastnictví MUDr., 

HP, LPPlzeň 3 za pozemky PK č. 2560/1, PK č. 2560/2, PK č. 2560/3, PK č. 3592 a PK 
č. 2559, PK č. 2254 o celkové výměře cca 25 272 m2 ve vlastnictví města Klatovy bez 
finančního vyrovnání. 

    -  částí - pp. č. 641/6, 641/3, 645/5 v k. ú. Luby o výměře cca 13 300 m2  ve vlastnictví  
 VL, Čížová za pozemek PK č. 2574 v k. ú. Klatovy o výměře 40 668 m2 ve vlastnictví 
města Klatovy; bez finančního vyrovnání. V současné době budou výkupy a směny 
pozemků zajištěny Smlouvami budoucími s vypořádáním po dokončení a zaměření 
stavby. 

 
12/ umístění kontejnerů v k. ú. Luby – rada města rozhodla o přemístění kontejnerů na tříděný  
      odpad na komunikaci vedle pozemku ve vlastnictví společnosti RENTAL DEALING s. r. o.  
 
 
 
13/ Štěpánovice – technická vybavenost pro 18 RD – rada města vzala na vědomí informaci o  
      jednání s vlastníkem pozemku a investorem stavby o podmínkách převodu pozemku pro  
      koridor komunikace směrem k Třešňovce.  
 
14/ zřízení věcných břemen ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení věcných  
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      břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy –  
      umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav pro následující akce:  

1) k. ú. Klatovy – „Slavošovice, Pytel, parc. č. 3004/2-NN“ – pp. č. 3626 dle PK ve 
vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 55 bm zemního kabelu NN + umístění 2 ks 
kabelových pilířů za jednorázovou úhradu ve výši cca 12 000 Kč + DPH  v platné výši  

2) k. ú. Klatovy – „Klatovy I, 330/1, Švára-kNN“ – stp. č. 835 ve vlastnictví města Klatovy 
v rozsahu cca 13 bm zemního kabelu NN + umístění 1 ks rozpojovací skříně za 
jednorázovou úhradu ve výši cca 3 100 Kč ;+ DPH v platné výši.  

 
15/ informace o propagaci příležitostí k podnikání v Klatovech – rada města vzala informaci na  
      vědomí.  
 
Bod č. 496/27: 
Rada města doporučila zastupitelstvu města revokovat  své usnesení ze dne 7. 2. 2012, bod III/1 
a neschválit podání žádosti o změnu stavby na akci „Výstavba 23 b. j. – II. etapa – Klatovy“ na  
„Pečovatelské byty Klatovy, Plánické předměstí“ z důvodu avizované změny podmínek 
programu MMR – Výstavba pečovatelských bytů pro rok 2013, který by měl být vyhlášen 
v režimu „de minimis“.  
 
Bod č., 497/27: 
Rada města uložila  místostarostovi města, aby ve spolupráci s ORM, FO a právničkou města 
předložil ke schválení zprávu o přípravě a realizaci „Projektu realizace  energeticky úsporných 
opatření metodou EPC ve vybraných objektech města“ Zastupitelstvu města dne 11. 12. 2012.  
Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
                                                                                                       pí Ing. D. Pleskotová 
                                                                                                       pí Ing. H. Chalupová  
                                                                                                       pí Mgr. S. Sejpková  
 
 
Rada města ponechává rozhodnutí o realizaci projektu  na zastupitelstvu města.  
 
Bod č. 498/27: 
Rada města vykonávající  práva akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 
projednala  návrh  ceny tepla od 1. 1. 2013. Závěry z tohoto jednání budou  uvedeny 
v samostatném rozhodnutí.  
 
Bod č. 499/27: 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  
a) rozpočet města  na rok 2013 takto:  
1. celkové příjmy rozpočtu ve výši     367 700 tis. Kč  
2. celkové výdaje rozpočtu ve výši      277 146 tis. Kč  
3. závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé odbory MěÚ dle tabulky č. 3 
4. rozpočet jednotlivých peněžních fondů v kapitole 13 dle tabulky č. 4 
5. rozpočet kap. č. 14 Organizace zřízení nebo vlastněné městem dle tabulky č. 5 
6. plán hospodářské činnosti města v r. 2013 dle tabulky č. 6 
7. splátky úvěrů ve výši 15 966 tis. dle tabulky č. 7 
8. limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2013 dle tabulky č. 8 
 
9. jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2013 
TJ START VD Luby       200 tis. Kč  
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Stálá divadelní scéna Klatovy     700 tis. Kč  
HC Klatovy – pro mládež. družstva led. hokeje                 2. 050 tis. Kč  
SHC Klatovy na činnost HK pro družstvo mužů   350 tis.  Kč 
SK Klatovy 1898 na pravidelnou činnost klubu   350 tis.  Kč 
SK BMX Klatovy o. s.      200 tis.  Kč  
Basketbalový klub Klatovy                 260 tis.  Kč  
Atletika Klatovy                  300 tis.  Kč 
 
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí aktualizovaný Rozpočtový výhled města na r. 2013 –  
     2017.  
 
Bod č. 500/27:  
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2012.  
Dále rada města schválila přijetí dotace na neinvestiční část projektu „Klatovský vycházkový 
okruh“ ve výši 1 525 EUR, tj. cca 38 000,- Kč a uložila vedoucí finančního odboru zařadit tuto 
částku do rozpočtového opatření č. 7/12.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová  
 
Bod č. 501/27: 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit poskytnutí překlenovací půjčky ve výši   
420 000,- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Klatovy.  
 
Bod č. 502/27: 
Rada města  
1/ rozhodla o  ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo  
    režim zákona č. 137/2006 Sb. „Samoobslužný platební automat“. Ztotožnila se s doporučením  
    komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče – firmy  
    CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, 763 02 Zlín-Louky, IČ:60715286.  
 
2/ uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít  
    s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 488 000,- Kč bez DPH, 585 600,- Kč včetně DPH.  
    Termín: dle zákona     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
Bod č. 503/27: 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města uzavřít  veřejnoprávní smlouvu s obcí Biřkov dle 
předloženého návrhu.  
 
Bod č. 504/27: 
Rada města v působnosti  valné hromady společnosti Lesy města Klatov s. r. o. vzala na vědomí 
finanční plán společnosti pro rok 2013.  
 
 
 
Bod č. 505/27: 
Rada města schválila návrh programu   Zastupitelstva města Klatov, které se bude konat dne     
11. prosince 2012 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech.  
 
Bod č. 506/27: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
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schválila:  
1/ smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Klatovy a Kolonií Pod Hůrkou 3, Sdružením  
    majitelů a uživatelů nemovitostí  - předmět smlouvy: pp. č. 1509/7 v k. ú. Klatovy, účel  
    smlouvy: umístění nádrže s čerpadlem pro čerpání vody z řeky pro zásobování zahrádkářské  
    kolonie Pod Hůrkou – smlouva na dobu neurčitou – poř. č. 387 
 
2/ smlouvu o úpravě pozemku a souhlasu se vstupem na pozemek uzavřenou mezi městem  

Klatovy a Ing. JD, CSc, České Budějovice –  předmět smlouvy: pp. č. 449/5 v k. ú. 
Štěpánovice – účel smlouvy: akce „ZTV Štěpánovice SO pozemní komunikace“ – poř. č. 388 

 
3/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a Mgr. JB, LL.M., Klatovy – předmět 

smlouvy: dar staveb – 3 účelové komunikace k RD v ulici U Čedíku, vodovodní řad PVC 90 
v celkové délce 111,24 m, kanalizační řad PVC 250 v celkové délce 117,44 m – poř. č. 389 

 
4/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a Mgr. JB, LL.M., Klatovy – předmět 

smlouvy: pp. č. 3225/19, 3225/22, 3225/25, 3225/10, 3225/31, 3225/32 a 3225/33 v k. ú. 
Klatovy – poř. č. 390 

 
5/ smlouvu o výpůjčce nemovitosti uzavřenou mezi městem Klatovy a Správou a údržbou silnic  
    Plzeňského kraje – předmět smlouvy: parc. č. 3557/11 v k. ú. Klatovy –účel smlouvy:                
    bezplatná výpůjčka pro účely akce „Klatovy Pod Borem – průmyslová zóna“ – výpůjčka se  
    sjednává na dobu určitou – poř. č. 391 
 
6/ smlouvu č. 31/2012 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou mezi  
    městem Klatovy a STAFIKO stav s.- r. o. Domažlice- předmět smlouvy: pp. č. 227 v k. ú.  
    Klatovy (prostranství před okresním soudem) – účel smlouvy: výměna části kanalizační stoky  

– smlouva se uzavírá na dobu určitou – poř. č. 392 
 
7/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem  
    Klatovy a ČEZ Distribuce a.s.  zast. GA Energo technik , s. r. o., Plzeň  - předmět smlouvy:  
    zařízení distribuční soustavy „Klatovy I, p. 330/1, Švára – kNN“ na p. č. st. 835 v k. ú.  
    Klatovy – věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č. 393 
 
8/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem  
    Klatovy a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou ProjektEL s. r. o. – předmět smlouvy: zařízení  
    distribuční soustavy „Slavošovice, Pytel, parc. č. 3004/2  NN“ na p. č. 3626/2 v ZE v k. ú.  
    Klatovy – věcné břemeno se zřizuje úplatně – poř. č. 394 
 
 
 
 
 
Bod č. 507/27: 
Rada města projednala petici  proti osazení sloupku v Klatovech v ulici Lipová na spojovací 
cestě mezi rodinnými domy č. 453 a č. 471  a uložila hospodářskému odboru předložit 
stanovisko k této petici s ohledem na místní poměry. .  
Termín: RM 18. 12. 2012    Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 508/27: 
Rada města  
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1/ projednala a schválila předložený návrh odboru školství, kultury a CR ve věci odměn  
    ředitelům MŠ a ZŠ  a zvýšení osobního příplatku Mgr. J. Luňákové. 
 
2/ uložila vedoucí OŠKCR zaslat na jednotlivá zařízení sdělení o usnesení RM týkající se  
    jednotlivých výší odměn a nové výše osobního příplatku Mgr. J. Luňákové. 
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
 
Bod č. 509/27:  
Rada města 

a) jmenovala do správní rady Zimního stadionu Klatovy  o. p. s.  
      Mgr. Rudolfa Salvetra  
      Mgr. Vítězslava Šklebeného  
      Ing. Josefa Rubáše  
      Ing. Karla Kalaše  
 
b) do dozorčí rady  Zimního stadionu Klatovy o. p. s.  
      Ing. Václava Chrousta  
      Ing. Jaromíra Kalivodu  
 

Bod č. 510/27: 
Rada města  rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/31/2012/Bo s firmou 
STAFIKO stav s. r. o. Domažlice, týkající se prodloužení termínu dokončení stavby do  
14. 4. 2013 (železobetonová vana pro  venkovní bazén Klatovy).  
Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření dodatku.  
Termín: ihned       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 511/27: 
Rada města schválila  čerpání investičních prostředků Městského ústavu sociálních služeb na  

a) nákup  kuchyňského zařízení pro Domov pro seniory Klatovy ve výši 300 tis. Kč  
b) zajištění ochrany ocelové konstrukce v Domově pro seniory v Újezdci ve výši 200 tis. 

Kč provedením protipožárních obkladů. 
 
Bod č. 512/27: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodla 
o poskytnutí peněžitých darů dle předloženého návrhu.  
 
Bod č. 513/27: 
Rada města doporučila ZM schválit uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy  s firmou BV 
SPECTRUM, spol. s r. o.  
 
 
 
Bod č. 514/27: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
odvolala na vlastní žádost  p. Mgr. Pavla Voráče  z členství v majetkové komisi a jmenovala dle 
téhož § do majetkové komise p. Josefa Černého ml., Klatovy 714/III.  Do komise pro kulturu a 
vzhled města  jmenovala pí Marii Míkovou, Klatovy 297/IV a p. Karla Vitáka, Klatovy 414/IV.  
 
Bod č. 515/27: 
Rada města projednala  žádost p. Jiřího Reeha, bytem Klatovy o poskytnutí dotace  na účast 
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v cyklistických závodech v roce 2013 a schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 000,- 
Kč. Rada města uložila kanceláři pana místostarosty  uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu.  
Termín: ihned        Zodpovídá: pí I.Kudryová  
 
Bod č. 516/27: 
Rada města projednala nabídku Regionální televize CZ s. r. o., Navrátilova 666/7, Praha 1  na 
natočení propagačního  dokumentu o Klatovech a nabídku nepřijala. Rada města uložila panu 
místostarostovi  Regionální televizi o rozhodnutí  informovat.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl 
 
Bod č. 517/27: 
Rada města  uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 JUDr. Jiří Š t a n c l      Ing. Václav C h r o u s t  
                 místostarosta             místostarosta  



1

 
 
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod č. 518/28: 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 
Bod č. 519/28: 
Rada města projednala  zprávu o činnosti odboru školství, kultury a CR za rok 2011-2012 a 
rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení vedoucí odboru.  
 
Bod č. 520/28: 
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:  
1/ Klatovy, Airweb, Palackého  - pokládka chráničky  HDPE pro optický kabel – rada města  
    souhlasila s vydáním územního rozhodnutí dle předložené dokumentace pro ÚR na stavbu:  
    „Klatovy, Airweb, Palackého – optický kabel“ a s pokládkou optického kabelu do obecních  
    pozemků – pp. č. 97/49, 3626/1, 97/17 a stp. č. 121/1 a 121/4 v k. ú. Klatovy s podmínkami  
    hospodářského odboru ze dne 6. 12. 2012.  
 
2/ Klatovy, Horažďovické předměstí – technická vybavenost pro RD – IV. etapa – stanovisko  
    k územnímu řízení – rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání a uložila  
    vedení města a odboru rozvoje města  projednat s investorem výstavby připomínky z diskuze. 
           Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
                                                                                                        pí Ing. D. Pleskotová  
 
3/ Klatovy – Atrium park Hůrka – obytná zástavba II. etapa – stanovisko ke stavebnímu řízení –  
    rada města souhlasila s vydáním stavebního povolení na II. etapu výstavby bytových domů  
    v rámci akce „Atrium park Hůrka Klatovy – II. etapa  (sekce D,E,F) na pozemcích ve svém  
    vlastnictví – pp. č. 1465/1, 1465/2, 3939, 3537/2 a stp. č. 4022, 4023 vše v k. ú. Klatovy  
    v souladu s předloženou situací zástavby, tj. s umístěním části parkovacích míst ve  
    vnitrobloku domu  a s podmínkami dořešení  prostoru pro stávající kontejnery pro směsný  
    odpad v místě a osazením městského mobiliáře dle poždavaků HO.  
 
Bod č. 521/28: 
Rada města vzala na vědomí  zápis z jednání majetkové komise ze dne 3. 12. 2012.  
 
Bod č. 522/28: 
Rada města  

USNESENÍ č. 28 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. prosince 2012 
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1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/12/Sl ze dne 30. 4. 2012 týkajícího  
    se změny rozsahu díla a platebních podmínek k akci „Pečovatelské byty Klatovy, Plánické  
    předměstí“. 
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření dodatku č. 1 ve znění předloženém radě města  
    ke schválení.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 523/28: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  38/11/Sl ze dne 8. 9. 2011 k akci  
    „Centrum odpadového hospodářství Klatovy – I. etapa“ týkajícího se prodloužení dílčího  
    termínu plnění stavebních prací do 30. 4. 2013.  
 
2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 38/11/Sl ve  
    znění předloženém  radě města ke schválení.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 524/28: 
Rada města projednala stanovisko HO k petici proti osazení sloupku v Lipové ulici s ohledem na 
místní poměry. Rada města uložila HO požádat o oficiální stanovisko DI PČR jak toto místo 
zabezpečit (např. novým osazením sloupku nebo  osazením dopravních značek?). 
Termín: ihned       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 525/28: 
Rada města po projednání zprávy hospodářského odboru schválila předběžný odborný odhad 
prokazatelné  ztráty pro MHD Klatovy a dohodu o poskytnutí dotace na rok 2013 ve výši 
3 451 288,- Kč.  
Rada města rozhodla, aby příspěvek Plzeňskému kraji na obslužnost linkové dopravy byl max. 
ve výši  roku 2012.  
 
Bod č. 526/28: 
Rada města  
1/ rozhodla ukončit  dnem 31. 12. 2012 zkušební provoz autobusové linky č. 2 v zastávkách  
    Zahradní a Procházkova. 
2/ schválila trvalý provoz linky č. 2 v zastávce Zahradní, počínaje dnem 1. 1. 2013, vyjma spojů  
    16 a 26 
3/ schválila trvalý provoz linky č. 2 v zastávce Procházkova, počínaje dnem 1. 1. 2013, vyjma  
    spojů 8 a 30. 
 
Bod č. 527/28: 
Rada města po projednání zprávy HO schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – 
opravy a údržba pro rok 2013 uvedené pod body č. 1 – 7  a uložila HO předložit výběrové řízení  
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na uvedené akce.  
Termín:  lednové jednání RM    Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 528/28: 
Rada města  vzala na vědomí informativní zprávu odboru životního prostředí  týkající se 
„Analýzy rizik kontaminovaného území v k. ú. Nedaničky, pp. č. 389/1 a 404/11 – Skládka TKO 
Nedaničky“.  
 
Bod č. 529/28: 
Rada města  
1/ rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/25/2012/Bo ze dne 13. 9. 2012  
    týkající se akce „Metropolitní  (optická) síť Klatovy – 2. etapa“ na snížení ceny díla ve výši  
    22 026,50 Kč bez DPH, 26 431,80 Kč včetně DPH, tzn, že celková cena díla činí  
    1 790 797,75 Kč bez DPH, 2 148 957,30 Kč včetně DPH.  
2/ uložila odboru vnitřních věcí  ve spolupráci s odborem rozvoje města zajistit uzavření dodatku  
    č. 1. 
    Termín: ihned      Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
                                                                                    Spolupracuje: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 530/28: 
Rada města vzala  na vědomí organizační změnu v Domově pro seniory v Klatovech s platností 
od 1. 1. 2013.  
 
Bod č. 531/28: 
Rada města schválila Pracovní řád Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové 
organizace s platností od 1. 1. 2013.  
 
Bod č. 532/28: 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 10. 12. 2012 a k některým 
bodům přijala následující závěry:  
k bodu  10 – novinový stánek Vídeňská (10/IV) – p. Rubáš – rada města  souhlasila s ukončením   
                     nájemní smlouvy s p. Zdeňkem Rubášem  ke dni 30. 11. 2012.  
k bodu 13 – NP v čp. 139, pí JUDr. J. -  rada města schválila snížení nájmu o 20%  
                    v kanceláři Klatovy. nájemce JUDr. J. od   1. 2. 2012.  
k bodu 21 -  NP v čp. 6/IV, Telefónica Czech Republic, a.s. – rada města zamítla  žádost  
                     společnosti o snížení rozsahu plochy pronajímaného prostoru v 6/IV.  
k bodu 25 -  Millenium gym o. s. – rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na volný  
                     nebytový prostor v čp. 148/I Divadelní ulice s tímto občanským sdružením  - výše  
                     nájemného pro prostor v zóně 8.  
k bodu 26 -  NP v 6/IV, pí S, p. L – rada města zamítla žádost pí S a p. L o snížení nájemného 

z nebytových prostor v měsíci říjnu a listopadu 2012.  
k bodu 27 – NP v čp. 9/IV, p. RK – rada města schválila výpověď  z nájmu NP v čp.  
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                     9/IV, Vídeňská ul. panu RK z důvodu neplacení nájmu.  
 
 
Bod č. 533/28: 
Rada města projednala zápis č. 11/12 z jednání bytové komise ze dne 12. 12. 2012 a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu  2 – prodloužení nájemních smluv – rada města  
                   a) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Plánická  
                       s p. JS na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,  nájemné  

44,91 Kč/m2 ,  
                   b) schválila uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 9 na adrese Klatovy, Koldinova  
                       s pí MS na dobu určitou od 10. 3. 2013 do 9. 3. 2016,  nájemné 44,91 Kč/m2, 
                   c) zamítla prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24 na adrese Klatovy, náměstí  
                       Míru s pí LA a pověřila Správu nemovitostí Klatovy s. r. o. vyklizením bytu.  
 
k bodu 3 -  přidělení volného bytu – rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12,  

kat. A, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Suvorovova s pí HG, bytem Tyršova, Klatovy 
na dobu určitou s platností od 7. 1. 2013 do  6. 1. 2014, nájemné 65,- Kč/m2, 

 
k bodu 4 – uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu – rada města schválila  
                  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 na adrese Klatovy, Plzeňská s pí  
                  SJ na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 7. 2013, nájemné 65,- Kč/m2, 
 
k bodu 5 – žádost o podnájem bytu/části bytu – rada města  

a) souhlasila s přenecháním části bytu č. 29, Klatovy, Plánická do podnájmu  FD, na 
dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014,  

b) souhlasila s přenecháním části bytu č. Klatovy, Plánická do podnájmu J T, na 
dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

 
k bodu 6 – žádost o společný nájem bytu – rada města schválila společný nájem bytu č. 1,  

Klatovy, Kollárova pí MK a pí DM, obě trvale bytem Klatovy, Kollárova, na dobu 
neurčitou.  

 
k bodu 7 – ostatní – rada města stanovila výši smluvního nájemného v bytech ve vlastnictví  
                  města od 1. 1. 2013 takto:  
                  * u bytů kategorie A ve výši 70,- Kč/m2 u bytů, které vyžadují zásadní opravy – sleva  
                     na nájmu ve výši 15% 

* u bytů zvláštního určení a u bytů kategorie B a kategorie C (mimo čp. 299/II)  
   s vlastním příslušenstvím ve výši 46,45 Kč/m2,  
* u bytů se společným příslušenstvím ve výši 38,27 Kč/m2, 
 
* poplatek za ubytování na ubytovně Zahradní 743/III ve výši 46,- Kč/m2 
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                  Zvýšení  nájemného u stávajících nájemních smluv je účinné od 1. 6. 2013.  
 
Bod č. 534/28: 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc listopad 2012 předloženou velitelem 
Městské policie v Klatovech.  
 
Bod č. 535/28: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schválila:  
1/ dodatek č. 1 k dohodě o umístění rámečku s čísly tísňového volání  do telefonních automatů  
    uzavřený mezi Městem Klatovy a Telefónicou Czech Republic a.s. Praha  - změna – čl. II –  
    doba dohody se prodlužuje do 31. 12. 2013 – ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změn  
    – poř. č. 395 
 
2/ dohodu o poskytnutí dotace  z Programu rozvoje venkova ČR uzavřenou mezi městem  
    Klatovy a Státním zemědělským intervenčním fondem – předmět smlouvy: dotace na dětské  
    hřiště Vícenice – poř. č. 396 
 
3/ nájemní smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Klatovy a Správou železniční  
    dopravní cesty, st. org – předmět smlouvy: pp. č. 1480 v k. ú. Klatovy o výměře 1 m2 – účel  
    smlouvy: umístění informační tabule – smlouva na dobu neurčitou  - poř. č. 397 
 
4/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Metropolitní (optická) síť Klatovy – II. etapa“  
    uzavřený mezi městem Klatovy a FiberTech s. r. o. Pardubice – změna čl. 5.2. cena díla – více  
    a méně práce – poř. č. 398 
 
5/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dům s pečovatelskými byty Klatovy“ uzavřený mezi  
    městem Klatovy a Ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 – změna: nové znění článku 3  
    Předmět plnění – poř. č. 399 
 
6/ dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci  „COH Klatovy – I. etapa“ uzavřený mezi městem  
    Klatovy a Silnice Nepomuk s. r. o.  a STAWO Přeštice s. r. o. – změna: změna termínu pro  
    dokončení dle čl. 4.2 smlouvy a dodatku č. 2 (do 30. 4. 2013) – poř. č. 400 
 
7/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městemKlatovy a Pozemkovým fondem ČR – předmět  
    smlouvy: p. č. 15/1 a 15/2 v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou – poř. č. 401 
 
8/ darovací smlouvu + dodatek č. 1 uzavřenou mezi městem Klatovy a spoluvlastníky  
    – předmět smlouvy: dar spoluvlastnického podílu  
    na pp. č. 4411 v k. ú. Klatovy – poř. č. 402 
 
9/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem Klatovy a MUDr. JŽ,  
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    Praha 10 a Ing. PŽ, Praha 2 – předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl na  
    nemovitostech a pozemcích: objekt čp., Klatovy IV na stp. č. 926 včetně  a objekt čp.,  
    Klatovy IV na stp. č. 392 včetně  v k. ú. Klatovy – poř. č. 403 
 
10/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. Ing. M a Ing. JK, Klatovy – 

předmět smlouvy: p. č. a 3792/147 v k. ú. Klatovy – poř. č. 404 
 
11/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a A a BS, Vícenice  
      – předmět smlouvy: 315/3, 315/4, 308/11, 308/14, 308/10, 308/16, 308/21 v k. ú.  
      Vícenice – poř. č. 405 
 
12/ nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a JG, Javoříčko –  
      předmět smlouvy: pp. č. 81/1 v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou – smlouva na dobu  
      neurčitou – poř. č. 406 
 
13/ prohlášení města Klatov o bezúplatném převzetí stavby (chodník a zeleň) na pp. č. 449/1 a  
      Pozemku pod stavbou chodníku – „ZTV Štěpánovice – Klatovy“- poř. č. 407 
 
14/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem Klatovy a Ing. JD, CSc., České 

Budějovice a Ing. JS, České Budějovice – předmět  
      smlouvy: stavba vodovodního řadu, dešťové a splaškové  kanalizace, veřejného osvětlení  
      v pp. č. 260/26, 260/31, 449/1 v k. ú. Štěpánovice, stavby komunikace chodníku na pp. č.  
      260/26, 260/31, 449/1 v k. ú. Štěpánovice  a dále  části pozemků p. č. 260/18, 260/26,  
      260/31 v k. ú. Štěpánovice – poř. č. 408 
 
15/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a LŠ, Plánická, Klatovy  
      předmět smlouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. Klatovy        –             
      poř. č. 409 
 
16/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. Ing. V a MUDr. VM, Sušice a 

AJ, Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. 
Klatovy – poř. č. 410 

 
17/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. J a MA,  Klatovy – předmět 

smoouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. Klatovy – poř. č. 411 
 
18/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a BO, Klatovy –  
      předmět smlouv y id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. Klatovy – poř. č. 412 
 
19/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. L a MP, Klatovy – předmět 

smlouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. Klatovy – poř. č. 413 
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20/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a Ing. VŠ, Klatovy –  
      předmět smlouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v k. ú. Klatovy – poř. č. 414 
 
21/ darovací smlouvu uzavřenou mezui městem Klatovy a manž. P a MUDr. KH, Klatovy – 

předmět smlouvy: id. 1/18 z celku pp. č. 965/10 a p. č. 965/38 v  k. ú. Klatovy- poř. č. 415 
 
22/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a LŠ, Klatovy – a KT  
      HOLDING, a.s. Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 z celku veřejné infrastruktury na pp.  
      č. 965/10, p. č. 965/38, 967/1, 969/2, 965/11, 967/6 v k. ú. Klatovy - poř. č. 416 
 
23/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. Ing. V a MUDr.  
      VM, Sušice a AJ, Klatovy  a KT HOLDING a.s. Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 

z celku veřejné infrastruktury na pp. č. 965/10, p. č. 965/38, 967/1, 969/2, 965/11, 967/6 v 
k. ú. Klatovy- poř. č. 417 

 
24/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. J a MA, Klatovy a KT 

HOLDING a.s. Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 z celku veřejné infrastruktury na pp. č. 
965/10, p. č. 965/38, 967/1, 969/2, 965/11, 967/6 v k. ú . Klatovy -  poř. č. 418 

 
25/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatov y  a BO, Klatovy a KT  
      HOLDING a.s. – předmět smlouvy:  id. 1/18 z celku veřejné  infrastruktury na pp. č. 965/10,  
      p. č. 965/38, 967/1, 969/2/ 965/11, 967/6 v k. ú. Klatovy – poř. č. 419 
 
26/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. L a MP, Klatovy a KT 
HOLDING a.s. Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 z celku  
      veřejné infrastruktury na pp. č. 965/10, p. č. 965/38, 967/1, 969/2, 965/11 967/6 v k. ú.  
      Klatovy – poř. č. 420 
 
27/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a Ing. VŠ, Klatovy a  
      KT HOLDING a.s. Klatovy – předmět smlouvy: id. 1/18 z celku veřejné infrastruktury na  
      pp. č. 965/10, p. č. 965/38, 967/1, 969/2, 965/11 967/6 v k. ú. Klatovy – poř. č. 421 
 
 
28/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. P a MUDr. KH, Klatovy – 

předmět smlouvy: id. 1/18 z celku veřejné infrastruktury na pp. č.  965/10, p. č. 965/38, 
967/1, 969/2, 965/11, 967/6 v k. ú. Klatovy -  poř. č. 422 

 
29/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a JL, Janovice nad  
      Úhlavou – předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl id. 4515/124817 z celku pp. č. 3179/90,  
      3179/91, 3179/92, 3179/94, 3179/95 v k. ú. Klatovy – poř. č. 423 
 
30/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a JL , Janovice nad  
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      Úhlavou – předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl id. 4515/124817 z celku veřejné  
      infrastruktury na pp. č. 3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94, 3179/95 v k. ú. Klatovy – poř.  
      č. 424 
 
31/ darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a manž. J a Mgr. PH, Klatovy – předmět 

smlouvy: spoluvlastnický podíl id. 1/31 z celku pp. č. 3197/148, 3197/157, 3197/169, 
3246/2, 3197/86 v k. ú. Klatovy ůpoř. Č. 425 

 
32/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi městem Klatovy a VŠ, Luby  -  
      předmět smlouvy: pp. č. 217/81 v k. p . Sobětice  u Klatov – poř. č. 426 
 
33/ darovací smlouvu  uzavřenou mezi  Plzeňským krajem a městem Klatovy  na finanční dar ¨ 
      v hodnotě 20 000,- Kč v rámci ocenění  nejlépe zapojené školy v roce 2012 do  projektu  
      eBezpečnost – poř. č. 427 
 
Bod č. 536/28: 
Rada města projednala žádost Domova pro seniory Kaplice  o poskytnutí příspěvku na péči o 
obyvatele města Klatov. Rada města s ohledem na svá zařízení  poskytnutí příspěvku neschválila 
a uložila starostovi města na  žádost odpovědět.  
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
Bod č. 537/28:  
Rada města schválila kronikářský zápis za rok 2011, zpracovaný pí Mgr. Váňovou, odbornou 
pracovnicí Vlastivědného  muzea Dr. Hostaše Klatovy.  
 
Bod č. 538/28: 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm.h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
jmenovala do komise pro výchovu, vzdělávání a sport p. Mgr. Karla Křenka, Sobětice čp. 33.  
 
Bod č. 539/28: 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 17. 12. 
2012 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1 – žádosti o mimořádné dotace -  
                  a) Sport Club Klatovy – žádost o dotaci na pořádání turnaje v badmintonu – rada  
                      města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč  

b) Agentura Zdravé dítě – žádost o dotaci na pořádání plaveckých závodů – rada 
    města uložila  doplnit žádost  
c) TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu – žádost o dotaci na úhradu nákladů spojených  
     s účastí J. Jánské na MS mládeže – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši  
     8 000,- Kč  na dopravu a účastnický poplatek  
c) TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu- žádost o dotaci na akce mládeže – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč na dopravu  
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                   Rada města uložila kanceláři pana místostarosty postupovat ve smyslu závěrů.  
                   Termín: ihned      Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
bod 2 –byl radou města vzat na vědomí. 
 
k bodu 3 – rezignace p. RNDr. J. Brouska na člena školské rady na ZŠ Tolstého  ul. v Klatovech                    
                  - rada města vzala rezignaci na vědomí  a jmenovala do školské rady p. Mgr. Jiřího  
                  Krejčího. 
 
Bod č. 540/28: 
Rada města vzala na vědomí zápis  z jednání komise pro likvidaci opuštěného majetku ze dne 
12. 12. 2012.  
 
Bod č. 541/28:  
Rada města schválila prodloužení termínu plnění na vypracování dokumentace pro provádění 
stavby na akci „Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“ do 18. 2. 2013.  
 
Bod č. 542/28: 
Rada města vzala na vědomí  informaci ředitelky Masarykovy ZŠ o výběrovém řízení na 
„Dodávku a zprovoznění ICT techniky – notebooků a tiskárny“.  
 
Bod č. 543/28:  
Rada města v působnosti valné hromady  společnosti Správy nemovitostí Klatovy s. r. o. 
schválila plán činnosti na rok 2013.  
 
Bod č. 544/28: 
Rada města projednala doplněnou žádost místní skupiny Vodní záchranné služby Klatovy o 
poskytnutí dotace  pro p. Vladislava Flakse, který reprezentoval ČR na MS Rescue 2012 
v australské Adelaide. Rada města schválila poskytnutí dotace  ve výši 30.000,- Kč na úhradu 
letenky a uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.  
Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  
 
 
Bod č. 545/28: 
Rada města projednala žádost  organizace LATUS o poskytnutí dotace na činnost týkající se 
novely zákona o sociálních službách ve věci pěstounské péče a schválila poskytnutí dotace této 
organizaci  ve výši 50 000,- Kč./rok. Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít 
s žadateli příslušnou smlouvu.  
Termín: ihned        Zodpovídá: pí I. Kudryová  
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Bod č. 546/28: 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy RM v diskuzi.  
Termín: ihned        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                  starosta města                 místostarosta  
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